
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte 2 
2019-02-05 

kl.  9.00-12.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Stig Enbom, Sten Granström, Lennarth Helgesson, Bernt Sköld, 

Maud Rattenborg och May Pettersson. 

(Gerd Gullberg Johnson 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 2019-01-02 

Kommentarer kan behandlas under punkter i föreslagen dagordning. 

 

§6 Årsmötesförhandlingarna 2019-02-20 

1. Verksamhetsberättelse: Sten har utsänt Prel o Reviderat förslag till styrelsen och 

gjort påkallade ändringar. Verksamhetsberättelsen godkänns och kan läggas ut på 

hemsidan. 

2. Resultat- och balansräkning har sammanställts av Stig som revisorerna har godkänt. 

Handlingen kan läggas ut på hemsidan. 

3. Revisionsrapport: Revisorerna är klar med granskningen och har lämnat skriftlig 

rapport till Stig.   

Rapporten kan läggas ut på hemsidan. 

4. Budget: Stig har inte hunnit med att göra budgeten för 2019 klar men kommer med 

förslag så snart som möjligt. 

5. Verksamhetsplan 2019: Förslag redovisas vid mötet och mindre ändringar görs. 

Handlingen läggs ut på hemsidan. 

 6. Valberedningens förslag till årsmötet redovisas av Birgitta Halldin och Kerstin 

Lundqvist Eriksson efter styrelsemötet.  

Förslaget översändes till Sten för utläggning på hemsidan. 

 

§7 Servering vid årsmötet 

Semlor kommer att inhandlas och serveras till kaffet vid årsmötet. 

Ingen entréavgift kommer att upptas och det blir inget lotteri. 

Bernt Sköld lovar att vid årsmötet hjälpa till i köket i nya möteslokalen i Fylstakyrkan 

då han känner till hur köksutrustningen som är ny fungerar. 

 

 I samband med årsmötet  

1. Konstituerande styrelsemöte skall hållas 
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2. Ombud till Distriktsstämman skall läggas in i SPF:s register. 

3. Fotografering av styrelsen för programbladets räkning 

4. Programblad skall fastställas och tryckas för utskick. 

 

§8 Programblad (15 maj 2019) 

Stig har kontakt med Askersundsmusiker som är villiga att uppträda på månadsmötet 15 

maj, kostnad 1000 kr + resa. 

 

§9 SPF Kumlabygdens 40 års jubileum planerat till onsdagen den 17 april. 

Lokal är bokad på Folkets Hus. 

Medverkanden hänger i luften. Lennarth har haft kontakt med Peter Flack om en timmes 

underhållning men ännu inte fått något besked då ha befinner sig i Spanien just nu. 

Kanske dag måste ändras för att det skall passa med Flack. 

Ännu finns tid för planering av festligheten. Om inte Flack kan, kanske mer påkostad 

mat serveras i stället. 

Kanske till årsmötet 20 februari vet vi mer, ingen panik. 

 

§10 Nyinrättade KPR från 2019 

Från kommunen (Politiskt ansvariga) kommer ordf.+v.ordf. från 3 nämnder att delta. 

Från pensionärsföreningarna kommer företrädare för samtliga föreningar i Kumla 

kommun att delta.  

 

§11 Antal SPFmedlemmar var vid årets början 265, några är på ingång. 

 

§12  Övriga frågor Grupperna 

 Fritidsgruppen: Lennarth redovisar stor uppslutning vid anordnad uppskattad  pub-

kväll på Caesar i Kumla med 42 deltagare. 

Inga ännu planerade sociala luncher. 

 

Kulturgruppen: Kerstin Eriksson Lundqvist har haft träff i Kulturgruppen. 

Planeras Utflykt till Zinkgruvan den 23 april med  besök av museet (ej i gruvan). 

I oktober i höst planeras besök på Biologiska Museet, på Karro i Örebro. 

Julmarknadsresa planeras i november, ännu ej bestämd vart, flera förslag finns. 

 

Naturgruppen: Maud har inga vinteraktiviteter planerade, inväntar våren. 

 

§13 Nästa Styrelsemöte 

Onsdagen den 20 februari 2019 efter årsmötet med konstituerande styrelsemötemöte 

med nyvalda styrelsen. Fortsatt planering av 40-års jubileét. 

  

§14 Mötet avslutas. 
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Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Maud Rattenborg                         Lennarth Helgesson             

sekreterare  ordförande             justerare 

 

  

 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 

 Efter styrelsemötet redovisar Birgitta Halldin och Kerstin Lundqvist Eriksson 

valberedningens förslag till årsmötet av poster till styrelsen för 2019 och komplettering 

av valda ombud.  

Valberedningens förslag innebär en relativt stor förändring av styrelsen där bl.a ny 

ordförande kommer att väljas då Maud har avböjt omval. Nyval kommer att föreslås för 

Bernt Sköld som avsäger sig sitt uppdrag och nyval föreslås istället för omval av 

Lennart Helgesson p.g.a hans uppdrag som kommunpolitiker som valberedningen anser 

kan medföra politisk påverkan då föreningen skall var opolitisk i sin verksamhet.  

Förslaget kommer att utläggas på SPF Kumlabygdens Hemsida enligt stadgarna. 

 

 Till Maud: 
 Maud Rattenborg har idag födelsedag och fyller något över 80. Detta är även hennes 

sista styrelsesammanträde då hon efter många år önskar avgå som ordförande för SPF 

Seniorerna Kumlabygden. Maud har varit en populär ordförande som satt 

medlemmarnas trivsel i första rummet. Hon har även engagerat sig i äldres behov av 

stöd och hjälp av olika slag bland annat via engagemang i Väntjänsten. 

 

Som vanligt har hon på sin cykel fraktat sammanträdehandlingarna och det som behövs 

för fikapausen såsom kaffekanna, muggar m.m.  Denna dag även en jättegod tårta, 

dagen till ära, som hon bjudit oss andra på. Cykelvägen till Kvarngården var inte hela 

vägen plogad för cykling så hon fick delvis gåendes leda cykeln för att ta sig fram. 

 

 Du har under sitt ordförandeskap varit en utmärkt sammanhållande kraft för styrelsens 

arbete och alltid haft koll på läget. Du har kunnat fördela arbetet inom styrelsen så att 

alla har haft en uppgift och känt sig delaktig i styrelsearbetet för våra medlemmar. 

Ett mycket stort tack och grattis på födelsedagen önskar vi Dig! 

Vi hoppas och tror att Du även fortsätter att vara delaktig i föreningens aktiviteter på 

olika sätt! Du behövs! 

 

För:  STIG   MAY   LENNARTH    GERD   BERNT   STEN 
/Sten Granström Sekreterare/ 

 

 


