
Lindesberg                                                                    Protokoll vid SPF Seniorernas  
                                                                                      sammanträde den 1 december    
                                                                                      2016 sammanträdeslokalen                                                
                                                                                      Sandströms. 

§ 88   Ordföranden Arne Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 89   Närvarande: Arne Andersson, Hugo Kreij, Ingrid Beskow, Sven 
          Burman, Gerd Sköld Ylikoski, Harrieth Persson, Ann-Charlotte  
          Tegerhult-Laudon och Margareta Davidson. Ej närvarande Krister Hedman. 
          Mötet var alltså beslutsmässigt. 

§ 90   Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor från Arne Andersson,      
          Ingrid Beskow, Harrieth Persson och Sven Burman. 

§ 91   Protokollet från novembermötet godkändes. 

§ 92  Hugo Kreij meddelade att vi nu har 594 medlemmar och att redan över 20.000 kronor 
         inkomma i förutbetalda medlemsavgifter.  
         Samtliga tillgångar uppgår i nuläget till 204.286:50 kronor.  Kassören redovisade en 
         sammanställning av intäkter och kostnader i samband med jubileumsfesten med en 
         kostnad på cirka 45.000 tusen kronor alltså 5.000 kronor tillgodo på budgeten som 
         låg på 50.000 kronor.          
                   
§ 93  Inga rapporter eller skrivelser som måste besvaras hade inkommit.  

§ 94  Diskuterades de intryck vi fått av övriga medlemmars upplevelser av 40 års festen. 
         Bara positiva utlåtanden hade hörts och medlemmarna var nöjda med både mat  
         och underhållning. 

§ 95  Utskick till de nya medlemmarna skulle ske omgående med en särskild inbjudan till   
         Luciamötet och träff med några från styrelsen före festen. 125 personer har anmält sig   
         till Lucia och bestämdes att antalet medlemmar som kan få möjlighet att delta skall  
         vara 140 personer.  
         Till lotteriet beslöts att inhandla ett antal mindre fruktkorgar. Hembakt bröd och  
         nyckelringar skänker medlemmarna själva till lotteriet som vinster.   
         Ingrid Beskow meddelade att belysning önskades vid pianot och att deltagarna i  
         Luciatåget får ett arvode på 1.500 kronor och bjuds på Lussebulle och saft. 
     

§ 96  Då ingen underhållning ännu bokats till marsmötet föreslogs att Asta Walling 
         skulle inbjudas för att tala om anhörigstöd  och som underhållning föreslogs Allsång.  
         Till underhållare på Årsmötet skulle Jesper Hugosson tillfrågas och Brevduvorna 
         får var sitt Linde Citykort som tack vid samma möte. 

§ 97  Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

§ 98  Nästa möte är torsdagen den 15 januari 2017. 

          Vid protokollet:                                             Ordförande 

            …………………….                                      ……………………….. 
           Margareta Davidson                                      Arne Andersson 




