
 
 

SID 1 

 

Kumlabygden 2019 

Styrelsemöte 3  

Konstituerande styrelsemöte 
2019-02-20 

kl.  16.00-17.00 i Fylstakyrkan efter årsmötet 2019. 

 

Närvarande: Stig Blomqvist (ny ordf.), Stig Enbom, Sten Granström, Lennarth Helgesson, 

Gerd Gullberg Johnson, May Pettersson. 

( Barbro Backlund (ny ledamot) förhindrad att närvara).  

 
 

§1 Stig Blomqvist öppnar mötet och föreslår dagordning som antas av mötet. 

 

§2  Sekreterare Sten Granström. 

 

§3 Till att justera protokollet väljs Lennarth Helgesson. 

 

§4 Val av funktionären inom styrelsen. 

Till Vice ordförande väljs Lennart Helgesson 

Till Sekreterare välj Sten Granström 

Till Kassör väljs Stig Enbom 

 

§5 Firmatecknare 

Styrelsen beslutar att firmatecknare skall vara Stig Blomqvist (ordförande) och Stig 

Enbom (kassör) och att firman får tecknas var för sig. 

§5 Förklaras omedelbart justerad. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§6 Ombud till SPF Örebros distriktsstämma onsdagen den 3 april 2019 i Askersund.  

Enligt reglerna får SPF Kumlabygden skicka 6 ombud med rösträtt till distriktsstämman. 

Enligt årsmötesbeslut utses styrelsen i SPF Kumlabygden att som ombud företräda 

föreningen vid Distriktsstämman. 

1. Stig Blomkvist, 2. Lennarth Helgesson, 3. Sten Granström, 4. May Pettersson, 5. 

Barbro Backlund, 6.Stig Enbom och 7. Gerd Gullberg Johnson. 

 

Anmälan sker genom att Registeransvarig (Ståhlboms) inför ombuden direkt i 

medlemsregistret. 

Anmälan är bindande om inte avanmälan sker senast 27 mars. 

Årsmöteshandlingarna sänds till ombuden ca två veckor före stämman. 

 

 

§7 Utskick av tryckt Programblad till samtliga medlemmar. 

Sten svarar för att förslag till programblad våren 2019 uppdateras enligt 

årsmötesbeslutet samt enligt övriga framkomna felaktigheter. 

Slutlig kommunicering sker med styrelsen innan tryckning sker. 
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Sten ansvararar för att tryckning sker med anlitande av TrioTryck i Örebro. 

Programbladet trycks i 400 ex. 

  

Utskick förbereds genom att Stig E. skriver ut adressetiketter via föreningsregistret och 

förser kuverten med etiketterna. 

 

Stig B. med fru påtar sig att stoppa i kuverten med tryckalstret tillsammans med några 

fler från styrelsen. Tillsammans med Programbladet så medsänds ” En inbjudan till 

Jubileumsträffen den 17 april” med förtydligande om anmälan och kostnad för att delta. 

Sten gör förslag till inbjudan. 

 

§8 Månadsträff med 40 års jubileumsfest onsdagen den 17 april i Folkets Hus. 

Maud deltar såsom ingående i planeringskommiten för festen. 

 

Det är nu klart att Peter Flack och Marie Küler kommer och underhåller den 17 april 

under ca 1 timmes tid i enlighet med Lennarths förfrågan. Kostnaden för uppträdandet 

kommer att bli 10.000 kr (ev. + moms). Styrelsen bedömer att priset är förmånligt. 

Lennarth har ombokat Folkets Hus lokalen till den 17 april. Lokalhyran är 

subventionerad av Kumla kommun för föreningar. 

 

Beslutas att: Efter uppträdandet bjuds deltagarna på en rejäl landgång med kaffe och 

kaka. Maud och Lennarth uppdras att inhandla förtäringen och serveringen av 

densamma. Kostnaden för förtäringen får uppgå till max 200 kr/person. 

 

 SPF Medllemmar skall i stort sett bjudas på evenemanget och betalar endast en 

symbolisk avgift på 50 kr vid anmälan genom inbetalning på föreningens 

postgirokonto.  Vi behöver veta hur många som kommer. 

Anmälan senast måndagen den 8 april. 

 

 Jubileumsfesten kan ingå i kampanjen att till föreningens värva nya medlemmar. 

Härför inbjudes presumtiva eller pröva på medlemskap i föreningen att delta i 

Jubileumsfesten med en avgift på 100 kr. 

Inbjudan kan ske genom att vi uppmanar våra medlemmar att prata med bekanta,  

grannar m.m  om att bli medlem i SPF och informera om föreningens verksamheter av 

olika slag. 

 

§9 Kerstin Lundqvist Erikssons ev. fortsatta engagemang i föreningen. 

Kerstin har till flera personer meddelat att hon önskar frånträda all medverkan i 

föreningens verksamhet.  

Sten ringer henne för att slutgiltigt få klarhet i frågan. 

Kerstin har själv ringt undertecknad och Kerstin och bekräftat att hon inte längre vill 

medverka med uppdrag i föreningen d.v.s att: 

1. Utträder som ansvarig för Kulturgruppen 

2. Skall ej medverka i nybildade KPR (fd sociala rådet) 

3. Ej längre ha ansvar för Gratulationsutskick vid jämna födelsedagar. 

4. Planerat studiebesök den 19 mars som hon förmodligen planerat överförs till någon 
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annan. 

 

§9 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 5 mars Kl. 09.00 i Finrummet Kvarngården.  

 

§10 Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                            Lennarth Helgesson             

sekreterare  ordförande             justerare 

 

 

P.S   

Har pratat med Stig B. om att beställa tryckalster av Programbladet så att vi kan skicka 

två till varje medlem för att användas för värvning av medlemmar och inbjuda 

presumtiva/prova på medlemmar till Jubileumsfesten. 

Stig har en hel del synpunkter/förslag om hur man kan värva nya medlemmar! 

 

Har pratat med Barbro B. om att ingå i Kulturgruppen, som May P. blir ansvarig för, och 

att Barbro kan överta Kerstins roll i KPR, hon kontaktar Gerd i frågan. 

 

Har pratat med Claes Ståhlbom, som svarar för registret och vet när medlemmar fyller 

år, om att överta Kerstins roll att skicka ut gratulationskort. 

 

 /Sten Granström/ 

  

 

 


