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NYA KOMMITTÈMEDLEMMEN INGER ÅBERG 
 
1 ÖPPNANDE 
Hans hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat 
 
2 SEKRETERARE  
Undertecknad är sekreterare vid dagens möte. 
 
3. NY KOMMITTÈMEDLEM 
Inger Åberg hälsas välkommen som ny medlem i friskvårdskommittén. Inger  
har sitt främsta intresse i golf men har intresse för aktiviteter även även på andra friskvårdsområden. 
Hon har tidigare varit Fritidsledare och även Scoutledare. 
 
4. MOTIONSLOTTERIET 
Vinterperioden för motionslotteriet är nu avslutad. Idag skulle lottning ha gjorts men den får vänta 
tills vi kan träffas för att genomföra den. 
Rapport från kansliet säger att fler motionskort än tidigare har lämnats in vilket är glädjande. 
 
5. NÄSTA MEDLEMSNYTT 
Monica Hillner skriver om den nu inledda perioden av motionslotteriet och meddelar att 
vinstdragningen för avslutad period måste vänta pga råfande omständigheter. 
Sammanfattning av vintervandringarna har Mats redan skrivit.  
Övriga  aktiviteter: Hans skriver  bl.a. att årets föreningsmästerskap i golf tyvärr måste ställas in.  
  
6. RAPPORTER  
Bertil rapporterar om vår SPF-expedition att ett sällskapsrum nu är möblerat och klart. Ytterligare ett 
sammanträdesrum har också iordningsställts.  
Alla pågående friskvårdsaktiviteter har avslutats i förtid pga Coronapandemin.  
Glädjande är att fortsättningskursen i golf kommer att starta må 4 maj med minst 20 deltagare.  
 
7. NÄSTA SAMMANTRÄDE 
Beslutas att ha nästa sammanträde. Förhoppningsvis kan vi då genomföra vinstdragning av 
vinterperioden i Motionslotteriet. 
 
8. ÖVRIGA FRÅGOR 
Inger har idéer om att ta upp några nya aktiviteter på programmet, gåfotboll, padeltennis och 
frisbeegolf. Hon är villig att ta vissa kontakter för att undersöka möjligheterna att starta alla eller 
någon av aktiviteterna. Undersökning av medlemmarna intresse görs i Medlemsnytt där Inger 
informerar lite närmare om aktiviteterna 
 
9. AVSLUTNING 
Vi har nu genomfört friskvårdskommitténs första videosammanträde. Ett stort tack riktas till  
Per som kontaktat och förberett alla i kommittén och med stort tålamod undervisat en minst sagt 
okunnig undertecknad för att kunna deltaga i sammanträdet. 
 
Anteckningarna förda av 
Hans Thors 
 



 
  


