
Lindesberg                                                             Protokoll vid SPF Seniorernas  
                                                                                       sammanträde den 2 februari  
                                                                                       2017 sammanträdeslokalen                                                
                                                                                       Sandströms. 

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

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

§ 112  Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor från Arne Andersson,  
           Hugo Kreij, Sven Burman, Harrieth Persson och Margareta Davidson. 

§ 113  Protokollet från januarimötet godkändes. 

§ 114  Hugo Kreij meddelade att vi nu har 595 medlemmar och fått in 63.300 kronor     
           i avgifter. Samtliga tillgångar uppgår i nuläget till 231.643:50 kronor 
                               
§ 115  Över mailen har kommit en del erbjudande om resor mm och även en anmälan om  
           deltagande i SPF distriktets Årsstämma i Hällefors den 29 mars 2017.  Ordföranden  
           skall sända in listan på deltagare efter årsmötet.  

           Från Axel Johansson har inkommit en skrivelse om ledamot i Anhörigrådet. PRO:s  
           Sören Ryden innehar den ordinarie platsen och han har inte deltagit i mötena. 
           Ersättare för Ryden har varit Axel Johansson och han har inte blivit kallad. 
           Ärendet överlämnades till Ann-Charlotte Laudon- Tegerhult som skulle ta 
           upp saken på nästa KPR möte. 
           Ordföranden har anmält oss till Lindedagarna på samma utställningsplats som 
           föregående år. 

           Gösta Kruus har inkommit med en skrivelse med önskemål om ett föredrag om 
           ett Kavalleri som skall ha funnits i Bergslagen på 40-talet. Ärendet lämnades till 
           Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult som lovade ta upp det i Hembygdsförening. 

§ 116  Diskuterades upplägget av Lotteriet på förslag av Ulla Bertilsson. 

§ 117  Valberedningens förslag till ledamöter genomgicks och godkändes. Till nya  
           ledamöter i valberedning har Bo Källgren har tackat ja och och Ann-Charlotte  
           Laudon-Tegerhult skall fråga Ulla Bertilsson om hon vill delta. 

§ 118  Årets verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes. Några exemplar kommer  
           att finnas tillgängliga för intresserade att läsa på årsmötet. 

§ 119  Genomgicks uppläggningen av årsmötet som börjar med parentation, 
           årsmötesförhandlingar och avtackning av avgående funktionärer. Kaffedamerna   
           tackas för deras arbete under det gångna året och mötet avslutas med  
           uppträdande av Esteterna. Harrieth Persson fick i uppdrag att anskaffa  
           blomstercheckar  á 150 kronor till samtliga och dela ut rosor till de funktionärer 
           som skulle avtackas och som var närvarande på mötet. 



§ 120   Under övriga frågor diskuterades stadgarna och beslutades att de skulle läggas ut på  
            hemsidan och diskuterades även om vi i framtiden, för att minska arbetsbelastningen, 
            skulle ansluta oss till den centrala uppbörden av medlemsavgifterna.   
         
           Bestämdes att före månadsmötena skall en notis sättas i NA under tipsa oss , därefter  
           annonsen och efter mötet en skrivelse om vad som hänt på mötet.  
           Margareta Davidson talade om hur hon jobbar och att påminnelser om annonsering  
           mm kommer upp på datorn, paddan och telefonen. Annonsen till  januarimötet kom  
           inte in och hon inte kan kolla insänt material på nätet. 

           Ordföranden skulle tala med Hans Olov Lundgren om han ville ta sig an 
           datautbildningen hos oss. 

           Beslutades att information om Skandia Försäkringen skulle läggas ut på hemsidan. 
           Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult berättade att på KPR hade frågan om   
           ambassadörs utbildning kommit upp för att kunna informera om pensionsfrågor.  
           Hon lovade att undersöka om man kan få hjälp med föredrag via  
           Pensionsmyndigheten. 
       
           Diskuterades mannekänguppvisningen med Seniorshopen på aprilmötet. Det behövs  
           6 mannekänger, två manliga och 4 kvinnliga. Margareta Burman och Mona  
           Magnusson skulle tillfrågas.  Ingrid Beskow var villig att ställa upp. 
          

§ 121  Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

§ 122  Nästa möte är torsdag den 2 mars 2017. 

Vid protokollet:                                         

………………………….. 
Margareta Davidson 

Ordförande: 

………………………….. 
Arne Andersson 

    
     



     


