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PROTOKOLL fört vid STYRELSEMÖTE i SPF SENIORERNA GULLMAREN 

den 12 mars 2019 
 
Närvarande: hansåke Kratz, ordförande 
                     Arne Borgström, Rosita Hovland, Bodil Jonasson, Lillemor Kempe, 
                     Ulrika Olsson, Gerd Thorngren, adj. Ingela Johannessen 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordföranden hansåke Kratz öppnade mötet. Den utdelade dagordningen 
godkändes. 
 

2. Val av justerare 
Lillemor Kempe utsågs att justera dagens protokoll. 
 

3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Varning för falska telefonsamtal ska framföras till medlemmarna på nästa 
månadsmöte. Ulrika har fått papper från Annie på Vuxenskolan, som ska fyllas i 
efter varje månadsmöte. Möten med kulturella inslag genererar pengar.  
Vi beslutade att Lillemor eller Birgitta ska fylla i uppgifterna efter varje 
månadsmöte att lämna över till Annie.  
 

4. Kassörens rapport 
Kassören Birgitta Hofny var frånvarande, men har meddelat sekreteraren 
att banktillgodohavandet var 116.830 kronor och kassan 1.504 kronor. 
Hon har betalat in 750 kronor till distriktsstämman. 
 

5. KPR 
hansåke har varit på förmöte med PRO. Närvarande var också representanter 
för Aktiva seniorer och SKPF. 
PRO:s ordförande önskade att även ersättaren, som är Lillemor Kempe, ska 
vara med på PRO:s förmöten. Eftersom ersättaren inte ska delta i KPR-mötena, 
fastslog Lillemor att hon kommer att gå på förmöte när hon ska ersätta ordinarie 
ledamoten på kommande KPR-möte, annars inte. 
Det talades om att Lysekilshemmet kommer att byggas om till bostäder när 
äldreboendet i Fiskebäck blir klart. Annat samtalsämne var shoppingrundans 
buss och dess hållplatser. Nästa KPR-möte blir den 21 mars.  
 

6. Resor 
I nuläget har Irlandsresan 29 anmälningar, så den kommer att bli av. 
Cirkeln Läs och res med Ingela Johannessen som ledare, kommer att göra ett 
kompendium inför resan. Kjell Lorentzson har besökt cirkeln och delat med 
sig av egna erfarenheter och kunskaper om landet och speciellt Dublin. Hans 
information blev mycket uppskattad.  
En resa runt Oslofjorden planeras till 29 april-1 maj med två övernattningar.  
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Ingela Johannessen håller i den. Osäkert om den kommer att bli av. 
 

 
 
 

7. Hemliga resan 
Birgitta har meddelat att den hemliga resan kommer att behöva sponsras med 
150 kronor per person för att den inte ska uppfattas som för dyr. 
Vi beslutade att sponsra den hemliga resan med 150 kronor per person.  
Då det händer att resor ger överskott, framkom önskemål att styrelsen ska 
informeras om hur resorna utfallit, hur balansen blivit mellan över- och 
underskott. 
Vi beslutade också att kassören ska hålla styrelsen informerad om utfallet av 
resorna, till stöd för beslut om belopp för sponsring. 
 

8. Rapport från årsmötet 
Ca 55 medlemmar var närvarande på årsmötet. Före årsmötet informerade 
Ola Ingevaldsson om ”Hur man kan få hjälp om man inte kan förvalta sin 
egendom, föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter.” Informationen var 
angelägen och bra och uppskattades av medlemmarna. Men att först lyssna till 
den informationen och sedan direkt efter lyssna på årsmötesförhandlingarna, 
var ingen bra kombination. Det är bättre att på kommande årsmöten erbjuda ett 
inslag av annan karaktär, gärna någon form av musikunderhållning. 
Ulrika hade beställt 65 semlor på ICA för 15 kronor styck, men de blev inte så 
uppskattade. hansåke ska begära offert på Björsells inför nästa årsmöte. 
 

9. SPF årsavgift och 2020.  
Årsmötet 2018 beslutade att medlemsavgiften skulle vara 220 kronor 
för 2019. I höstas gick vi över till central uppbörd och riksförbundet beslutade om 
en höjning. Medlemmarna har uppmanats att vänta på inbetalningskortet från 
riks och inte betala till föreningen lokalt. Tidigare ordföranden har muntligt 
meddelat på månadsmöte att medlemsavgiften kommer att bli 250 kronor för 
innevarande år. Kassören får hantera om någon medlem protesterar mot 
höjningen. Årsmötet fastställde att medlemsavgiften för år 2020 ska vara 250 
kronor. Riks behåller 160 kr och distriktet 10 kr. Föreningen får 80 kr. 
 

10. Distriktsstämma den 4 april. 
Till distriktsstämman den 4 april i Ljungskile har anmälts hansåke, Ulrika och 
Lillemor. Anmälningsavgiften 750 kronor är betald. 
 

11. Ordförandekonferens 20 mars.  
hansåke var först tveksam till att delta, eftersom konferensen är samma dag 
som månadsmötet, men har bestämt sig för att åka. Ordförande plus en person 
från varje förening inbjuds. Arne kommer att åka med. Konferensen pågår kl. 
9.30 till kl.15. hansåke anmäler deltagande i morgon. Om inte konferensen 
innehåller något viktigt efter lunch, finns chansen att komma till månadsmötet 
lite senare. 
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12. Månadsmötet 20 mars. 

Eftersom hansåke är på ordförandekonferensen kommer Ulrika att hälsa 
välkommen. Lars Thomasson med två spelkamrater kommer att spela och 
leda ett musikquiz med tio frågor. Programmet kommer att ta omkring en timme. 
Det är klart med värdar. Ulla Johansson ska göra inköpen.  
Medlemmarna ska varnas för falska telefonsamtal och förfrågan ska göras 
om det finns någon, som vill ta på sig att ibland ta foton och skriva om 
månadsmötena i LP. 

13. Övriga frågor 
Inköpskort på Coop. Ulrika informerade om att hon har ett kort och att det kort, 
som Lars hade tidigare, är överlämnat till Gerd. Korten är inte personliga och får 
hämtas hos Ulrika eller Gerd av den som ska göra inköp till månadsmötet. 
Kortet används vid betalningen mot uppvisande av legitimation och kvittot 
lämnas sedan till Birgitta. Coop skickar faktura till Birgitta. 
Lunch till cirkelledare. Ulrika informerade om att ordföranden tidigare oftast 
inbjudit alla cirkelledarna till en lunch i början juni, som ett tack från föreningen 
för nedlagt oavlönat arbete. 
Månadsmötet 10 april. Ulrika informerade om att Staffan Olsson ska föreläsa 
om världens viner. Därefter blir det avsmakning av vin med ost och kex. Ulrika 
läste upp Staffans förslag till annonstext till LP. Texten ska innehålla bl. a. att 
kostnaden för vinprovare blir 100 kronor och för övriga 50 kronor. För 
planeringens skull behövs bindande anmälan. 
Staffan har gjort en kostnadskalkyl baserad på avsmakning av tre viner och en 
Tallrik innehållande ost och kex.  
Det kom önskemål om att SPF-kören ska sjunga några sånger.  
Gerd ska kolla med Ulla-Britt Hansson som spelar dragspel och med 
körmedlemmarna. Återkommer med om de ställer sig positiva till att medverka. 
Tid för kommande styrelsemöten. Styrelsemötet har ett par gånger nu förlagts 
till klockan11 för att möjliggöra för flera av styrelsemedlemmarna att gå på 
gympa före mötet. Ändringen från kl.10 till kl.11 är inte bra för alla och kan ev. bli 
problem på Vuxenskolan till hösten. Vi beslutade att påbörja styrelsemötena 
kl.10.30 i fortsättningen 
Remiss stadgar. Rosita och Arne hade fått i uppdrag att läsa igenom filer 
gällande remiss om stadgeändringar. De har inga synpunkter på 
stadgefrågorna. 
 
Vid protokollet                                                                      Justeras 
 
 
 
 
 
Gerd Thorngren                   hansåke Kratz                            Lillemor Kempe 
sekr.                                     ordf. 
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