
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

 

Styrelsemöte 5 
2020-04-01 

kl.  9.00-12.00  Hos Stig Blomqvist Wallenstråles väg 42. 

 

Närvarande:  Stig Blomqvist ordf., Lennarth Helgesson v.ordf., Sten Granström sekr., Håkan 

Emanuelsson kassör, Barbro Backlund. 

(Ej närvarande med förhinder  Gerd Gullberg Johnson, May Pettersson.) 

 

 

§1 Ordföranden:  Stig Blomqvist öppnar mötet. 

 

§2 Sekreterare: Sten Granström. 

Protokolljusterare: Lennarth Helgesson. 

 

§3 Föreslagen dagordning med tillägg under övriga frågor godkänns. 

 

§4 Genomgång av föregående protokollen 4 2020-03-03. 

Protokollet godkänns. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§5 Rapport från grupperna 

 May:  

Maj ej närvarande men har meddelat att planerad och annonserad resa Finspång den 28 

maj skjuts på framtiden. 

 

Lennarth 

Lennarth meddelar att planerad social lunch på Goda Rum har ägt rum med ca 10 

deltagare trots oroliga Coronatider. 

 

Lennarth anser att gemensamma luncher är viktiga för att träffas. På lämpligt sätt borde 

föreningen ordna detta, trots nuvarande förordningar m.m som försvårar detta. Föreslår 

även att föreningen skulle kunna bidra med utdelning av matlådor till behövande 

medlemmar som inte kan eller får gå ut. 

Något att fundera på för styrelsen. 

 

§6 KPR (Kumla Pensionärs Råd). 

Planerat möte blev inställt. 

 

§7 Firmateckning 

Ytterligare besök hos banken behöver ske av Håkan och Stig. 
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§8 Budgetfrågor 

Håkan Emanuelsson redovisade utdrag ur bokföringen, inget särskilt att rapportera. 

 Beslut 2020-03-30 om kommunalt bidrag till Spf Kumlabygden har kommit, det blir nu 

13.900 kr i bidrag. 

 

§9 Kommunens arkivcentrum 

 Stig B har besökt Kumla kommun ang. arkivering av äldre föreningshandlingar. 

 Kommunen har nyanställd arkivarie Andreas Kjellström. Återkommer i frågan senare. 

 

§10 Påskbuffen den 8 april 2020 

Beslutas att buffen inställs. 

Beslutas dessutom att alla av styrelsen planerade och annonserade aktiviteter inställs 

till 1 juni 2020. 

Information om inställningarna görs via annons i NA av Stig B. 

Vidare kommer detta också att framgå av hemsidan Sten G. 

 

§11 Bridge-planerat kvalspel (prel) 13 maj. 

Lennarth H som är spelansvarig och planerar för kvaltävling i Kumla meddelar att 

kvalspelet har skjutits upp och planeras att äga rum under hösten 2020 i stället. 

. 

 Lennarth har utrett att kvalspelskostnaden för priser och mat m.m blir ca 2.000 kr som 

eventuellt Spf Kumlabygden skulle kunna stå för. 

Beslutas att brev tillställs distriktsordföranden med innehållet att denna kostnad bör 

Distriktet stå för (Lennarth och Stig gör skrivelsen). 

. 

§12 Seniorfestivalen hösten 2020 

May, Barbro samt Stig B och Ann Charlott B deltar i planeringen av festivalen. 

Planeringsmöten 16 mars, 14 april och 11 maj kl. 10-12 i Finrummet på Kvarngården. 

 Samordnare från Kumla kommun är Barbro Karlsson. 

Kick-off möte den 16 mars i Åsbro bevistades och bedömdes som en bra start för 

aktiviteten. 

 

§13 Översiktsplan för Kumla kommun 

Förslag till skrivelse om synpunkter om utställd översiktsplan för Kumla kommun har 

formulerats av Gerd och Stig. 

Beslut: skrivelse skall inlämnas enligt förslag, bilaga 1 till protokollet. 

 

§14 Gemensam planering Spf Kumlabygden och Vuxenskolan 

Överenskommelse avseende samarbetet mellan Spf Kumlabygden och Vuxenskolan har 

träffats. May och Stig har undertecknat överenskommelsen. 

 

§15  Övriga frågor 

1. Stig meddelar att han får nytt bredbandsbolag den 24 april som skall leverera e-

post/internet och att det kan bli strul att nå honom. 
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2. Distriktsstämma lördag 4 april i Fjugesta 

Distriktsstämman har inställts och årsmötet skall hållas via brev. Ombuden har fått 

skrivelse om detta. Ombuden skall rösta via brev som insändes senast 10 april i 

bifogat svarskuvert. 

 

3. Höstprogrammet 2020 

Behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

4. Nå specifik information på SPF Förbundets hemsida 

Stig har sett värdefullt informationsmaterial, filmer m.m  som kan vara av intresse 

för våra medlemmar och finns att nås på Förbundets hemsida. 

Sten undersöker om det går att nå informationen via länk från Kumabygdens 

hemsida. 

 

5. Håkan redovisar skyltar på a. Prislista på lotter och b. Inträdesskylt att användas 

vid månadsmötena. 

 

§16 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen 6 maj 2020, kl. 09.00. 

 

§17 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     

 

…………………………                 ………………………                ……………………….. 

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 


