
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte 1 
2019-01-02 

kl.  9.00-12.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Sten Granström, Lennarth Helgesson, Gerd Gullberg Johnson, Bernt Sköld, 

Maud Rattenborg, May Pettersson. 

(Stig Enbom har förhinder att närvara ) 

 

§1 Maud Rattenborg öppnar mötet. 

 

§2  Sekreterare: Sten Granström. 

 

§3 Till att justera protokollet väljs Lennarth Helgesson 

 

§4 Föreslagen dagordning godkänns. 

 

§5 Genomgång av föregående protokoll 2018-12-04 

Kommentarer kan behandlas under punkter i föreslagen dagordning. 

 

§6 Kommande Månadsmöte tisdag den 8 januari kl. 14.00 

1. Maud ansvarar för programpunkterna med dikter och sånger. Medverkar gör Gull- 

May, Ulrika Granström, Sven-Olof Jonsson och Christian Liljehed. 

2. Tillverkning av saffranspannkakor är utlagd på flera i styrelsen. 

3. Sonja Frisèn svarar för kaffe och kaka. 

4. Glögg med lämpliga tillbehör inhandlas av May P. 

5. Maud köper lyxvaror till lotteriet för ca 600 kr. 

 

§7 Kallelse till årsmötet onsdagen den 20 februari 2019. 

Av Sten utskriven Kallelse kuverteras i av Stig adresserade och frankerade kuvert. 

 

§8 Att göra inför Årsmötet den 20 februari 2019. 

1.Verksamhetsberättelse skrivs av Sten 

2. Ekonomisk redovisning görs av Stig 

3. Revisionsrapport görs av Karl-Åke Folkesson som får styrelseprotokoll för 2018 

tillsänt av Sten och ekonomisk redovisning av Stig för granskning. 

4. Verksamhetsplan för 2019 skrivs av Sten 

5. Budgetförslag 2019 görs av Stig och behandlas i styrelsen 

6. Förslag från Valberedningen görs av Birgitta Halldin 

 

Sten sammanställer ett dokument innehållande rapporterna enligt ovan att delas ut 

vid årsmötet. 

Allteftersom de olika rapporterna blir färdigställda läggs de ut på Kumlabygdens 

hemsida under meny Årsmöte 2019. 



 
 

 

SID 2 

 

Kumlabygden 

 

Anders Svärd är vidtalad att leda årsmötesförhandlingarna. 

 

Det har läckt ut från valberedningen att Stig Blomqvist som är nyinflyttad till 

Kumla föreslås till ny ordförande efter Maud som absolut inte vill vara ordförande 

ytterligare 1 år. 

 

§9 Ekonomi – SPF Kumlabygden firar 40 år som förening. 

Ekonomin är god med ett sparkapital på över 50.000 kr som inte har behövts användas. 

Styrelsen är enig om att ca hälften av kapitalet ca 20-25.000 borde kunna används för 

firande av SPF Kumlabygdens 40 års jubileum 2019.  

Firande bör anordnas vid Medlemsträffen den 10 april som planerats som Vårbuffe. 

Medllemmarna (270 st) skulle i stort bjudas på firandet. 

Folkets Hus lokal på övre planet bokades direkt preliminärt av Lennart för 5 timmar 

den 10 april. 

Lekebergsrevyn föreslås som programpunkt under firandet. May Edlund är 

kontaktperson för Lekebergsrevyn. 

Lennart kontaktar Peter Flack för alternativ programpunkt. 

Festkommittè är nuvarande styrelsen med Maud som kommitteansvarig. 

 Festkommitten arbetar vidare med planeringen vid styrelsemöte den 5 februari. 

 

§10 Medlemmar, värvning av nya medlemmar till Spf 

Medlemsantalet har ju det senaste året sjunkit och är idag ca 265 medlemmar. 

40 års jubileet skulle kunna vara ett led i medlemsvärvning. Föreningen har för 

medlemsvärvning fått 5000 kr i bidrag från Örebrodistriktet. 

 

§11 Grupperna 

Lennarth anordnar Pub-kväll fredagen den 25 januari kl 18.30  på restaurang 

Ceasar. Mat +2 glas vin eller öl serveras. Pris är ej ännu fastställt. Pubkvällen ersätter 

sociala lunchen i januari. 

  

 Inomhusboulen kan nu disponera Kumlahallen varje tisdag mellan 10.15-12.15. 

 

 Maud meddelar att Kulturgruppen har sammanträde den 29 januari kl 14.00 på Kupan 

(Röda Korset). 

 

Gerd meddelar att nystartade föreläsningar för seniorer på Kvarngården startar 

måndagen den 28 januari kl. 14.00 Ämnet är Kroppen och Knoppen som Birgitta 

Wallbom håller från Örebrodistriktet Folkhälsoansvarig. 

 

§12 KPR 

 Gerd informerar att före detta Social Rådet i Kumla ersätts f.o.m 2019 av Kommunalt  

Pensionärsråd, KPR. 

 

 



 
 

 

SID 3 

 

Kumlabygden 

 

§13 Programblad för våren 2019. 

 Programbladet skall tryckas snarast efter årsmötet 20 feb 2019 för utskick till samtliga 

medlemmar. 

Programbladet innehåller på första sidan bl.a månadsträffarna som i stort är bestämda 

men skall även innehålla 2 planerade heldagresor: 

1. Den 22 maj, onsdag, vårresa till Oljeön i Ängelsberg, heldag med buss. 

2. Den 29 juni, lördag, till Ingmarsspelen i Nås, heldag med buss 

 

Sten ansvarar i samråd med styrelsen för utformning och tryckning av programbladet. 

 

§14 Övriga frågor 

Har framkommit att Claes och Kerstin Ståhlbom som är registeransvariga har haft 

utgifter för detta i flera år, bl.a utskrifter från datorn i flera år utan ersättning. 

 

Beslut: Föreningen ersätter Ståhlboms med 900 kr för div utgifter samt skrivarkostnad 

avseende inköp av bläck, papper enligt deras uppgift på 2000 kr.   

 

§15 Nästa Styrelsemöte 

Tisdagen den 5 februari 2019 Kl. 09.00. 

  

§16 Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet     

 

…………………………                 ………………………                ……………………….. 

    Sten Granström                 Maud Rattenborg                         Lennarth Helgesson             

sekreterare  ordförande             justerare 

 


