
Lindesberg                                                                    Protokoll vid SPF Seniorernas  
                                                                                      sammanträde den 12 januari    
                                                                                      2017 sammanträdeslokalen                                                
                                                                                      Sandström  

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

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

§ 101 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor från Harrieth Persson, Sven Burman 
          och Hugo Kreij. 

§ 102 Protokollet från decembermötet godkändes. 

§ 103 Hugo Kreij meddelade att vi nu har cirka 600 medlemmar och att det har varit svårigheter att  
         komma in på den nya hemsidan för koll av nytillkomna.  
         Samtliga tillgångar uppgår i nuläget till 209.803:- kronor.  Till förbundet har översänts 
         99.645 kronor utgörande medlemsavgifter. Beslöts att för närvarande ej höja årsavgiften till 
         föreningen då vår ekonomi är god.  Noteras bör att kostnaden 40 årsfesten inte varit med i 2016 års  
         budget.       
                   
§ 104 Margareta Davidson rapporterade från mötet med Region Örebros pensionärsråd och att det där 
          informerats om att det finns en Äldremottagning på Vårdcentralen. Beslöt att en skrivelse skulle  
          utformas där de tjänster som finns att tillgå skulle räknas upp och att skrivelsen skulle tas med  
           i SPF-Nytt.  
          Anna- Charlotte Tegerhult rapporterade från KPR och talade om att hon ej fått någon 
          information om vi kommer att få någon representant i referensgruppen eller ej. Hon omtalade 
          vidare att i kö till äldreboende står det för närvarande 37 personer.   
          Diskuterades om att till något månadsmöte inbjuda personal från Pensionsmyndigheten för 
          att informera medlemmarna om hur man bäst utnyttjar sina pensionsförmåner likaså att till 
          något möte inbjuda kommunens konsumentrådgivare Rosmarie Happala för att informera 
          i konsumentfrågor.      
           
§ 105 Genomgång av kommande årsmötes upplägg. Rune Åkerblom kommer att föreslås som  
          ordförande och Gerd Sköld Ylikoski till sekreterare. Verksamhetsberättelse, föredragninglista, 
          balans-och resultaträkning mm skall vara klara till nästa styrelsemöte för att hinna ut på  
          Webben och in i SPF-Nytt. Ulla Öhrn kommer att kallas till nästa styrelsemöte för genomgång 
          av personval till Valberedningen. 

§ 106  Beträffande marsmötet har Arne Andersson har kontaktat Inger Ivarsson och hon och  
           Beste Fars trio +  förstärkning kommer att ta ta hand om allsången. Sångtexterna kommer att  
           visas på overhead duk. 
           Asta Walling kommer också och talar om anhörigstöd. 

§ 107 Under övriga frågor föreslog Sven Burman att han på januarimötet skulle tala om den nya 
          webbsidan och hur den fungerar. 
          Beslöts att vi även detta år skulle delta i Lindedagen den 10 maj 2017. 
              
§ 108 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

§ 109 Nästa möte är torsdagen den 2 februari 2017. 

          Vid protokollet:                                             Ordförande 

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




