
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte 4 
2019-03-05 

kl.  9.00-12.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Stig Blomqvist ordf., Sten Granström sekr. Stig Enbom kassör, Lennarth 

Helgesson, Gerd Gullberg Johnson, Barbro Backlund, och May Pettersson. 

 

§1 Stig Blomqvist öppnar mötet. 

 

§2  Sekreterare: Sten Granström. 

 

§3 Till att justera protokollet väljs Lennarth Helgesson 

 

§4 Föreslagen dagordning godkänns. 

 

§5 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 2019-02-05: Genomgås och läggs till handlingarna 

 

Protokoll 2019-02-20 Konstituerande möte: 

§6 Ombud till distriktsstämma: Hela styrelsen är anmäld men Barbro Backlund har 

förhinder och skall avregistreras som deltagare.  

Claes och Kerstin Ståhlboms inbjuds att delta i distriktsstämman. 

 

Protokollet undertecknades och Stig lånar det för att visa banken vilka som får teckna 

firman. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§6 Programblad för våren 2019 - nulägesrapport 

Programbladet har tryckts i 600 ex. och utskickats per brev till samtliga medlemmar 

(varje medlem fick 2 ex. för användning för värvning av nya medlemmar till 

föreningen).   

 

§7 Värva medlemmar – metoder. 

1. Programbladet kan användas och delas ut vid värvning av medlemmar.  

2. Informera vid deltagande av olika sammankomster/årsmöten för 

samfällighetsföreningar, villaägarföreningar mm.  

Stig B. kommer att delta i flera sådana. 

Barbro deltar i körsång och kan där informera om Spf:s verksamheter. 

 

§8 Årsstämma i Askersund den 3 april– hur reser vi. 

Bil 1:  Sten som hämtar Lennarth, May och Gerd 

Bil 2:  Ståhlboms som hämtar Stig E och Stig B. 

Avresa: kl 8.00 
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§9 40 års Jubileum-planeringsfas 

Lennarth redogör för kontakterna med Peter Flack som har kontaktats för medverkan vid 

festligheten. Uppträder efter 15-20 min. mingel ca 1 tim. Kostnad 10.000 kr inkl. moms. 

 

Maud och Lennarth har fått offert på förtäring från Folkets Hus bestående av räk- eller 

laxsmörgås, mingeldricka och övrig dryck samt kaffe och en bakelse för en kostnad av 

125 kr/person. Kostnaden inkluderar all servering som behövs. 

 

Festtal: Distriktsordförnaden Gunilla Wermeström och Marie Anne Petterson inbjuds 

att närvara vid jubileet och medverka med ett festtal: 

Gerd kontaktar Maud i frågan. 

 

Festkommitén:  bestående av styrelsen med Maud i spetsen arbetar vidare med 

planeringen. 

 

§10 KPR 

AU (arbetsutskott) möte hålls 18 mars. 

 Beslut: Barbro Backlund väljs som SPF Kumlabygdens representant i KPR i stället för 

Kerstin Ludqvist Eriksson som avsagt sig uppdraget. 

 

§11 Uppföljning av VP 2019 – Pågående och planerade aktiviteter. 

Fritidsgruppen: Lennarth har undersökt möjligheten till vinprovningskväll på Kumla 

Hotel. Offert på Vinprovning med 3 röda vinsorter+mat för 195 kr/person och med 

tillägg av 2 vita för 245 kr. 

Lämplig tid i början av maj. Information på månadsträffen 13 mars. 

Betalning direkt av deltagare till hotelrestaurangen. 

Bordtennisgruppen är nu 5 män kanske kan utökas med några kvinnliga spelare. 

Önskemål om ett ytterligare pingisbord finns som skulle rymmas på Kvarngården. 

 

Kulturgruppen: May har övertagit Kerstins roll.  

19 mars Studiebesök guidning på Biologiska museet i Örebro Karolinska skolan  

samåkning kl. 13.00 från Johannesplatsen, inträde 60 kr/besökare. 

23 april blir det Studiebesök i Zinkgruvan och museet där. Gratis guidning. 

Samåkning från Johannesplatsen kl. 13.00. 

 

May åker till Åland för att få information om kryssningsresor, ingen kostnad för SPF. 

 

May som SPF:s trafikombud är på trafikinformation den 17 april på förmiddagen på 

eftermiddagen bevistar SPF 40 år. 

 

7 maj Kulturgruppsmöte. 

 

§12 Samarbetspartners resor 

SPF samarbetar med Björks buss angående av Kumlabygdens planering av resor och 

May är chaufför. 
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I övrigt sker reseutövandet via av Örebrodistriktet planerade resor och möjligheten att 

delta i andra föreningars anordnade resor. 

 

§13 Problemområden - Frågor som skall utredas. 

Ett Problemområde är att ta sig med buss till USÖ – busslinje från Askersund via Kumla 

och Kvarngården planeras att dras in p.g.a för litet kundunderlag. Skrivelse till Årsmötet 

av Gene Hagsten överlämnad till styrelsen att besvara. 

Beslut: Gerd utreder och besvarar skrivelsen. 

 

Skrivelse till årsmötet från Stig-Erik Nilsson angående användning av 

musikunderhållning med CD-skivor på månadsträffarna samt anordna resor till 

fobollsmatcher. 

Beslut: Lennarth utreder och besvarar skrivelsen. 

 

§14 Budgetfrågor – ekonomi 

Budget för 2019 är antagen på årsmötet 20 feb. 

Ekonomi i övrigt inget direkt att rapportera. 

 

§15  Medverkan 8 mars i Åsbro 

8 mars kl. 9-12 sker planeringsmöte för kommunerna i södra länsdelen för anordnande 

av Seniorvecka i kommunerna under hösten 2019. SPF medverkar en dag med 

utställning/information i Kvarngården tillsammans med många andra föreningar för att 

informera om äldrefrågor. 

May och Stig B. bevistar mötet i Åsbro. 

 

§16 Studieförbundet Vuxenskolan vår samarbetspartner informerar 

Ibb (Ibrahim) från Vuxenskolan är verksamhetsutvecklare i södra Närke närvarar och 

informerar om samarbetet mellan Vuxenskolan och SPF Kumlabygden. 

SPF får bidrag från vuxenskolan i samband med bedrivna studiecirklar samt Kulturstöd i 

samband med föreläsningar eller andra föredrag inför publik. 

SPF för ekonomiskt stöd för hållande av månadsträffarna där det hålls 

föredrag/underhållning på minst 30 min för minst 5 personer. Kulturstödet utgår med 

300 kr per gång. Till studiecirklarna Hjärnkoll, Litteraturcirkeln och Gamla Kumla utgår 

bidrag efter redovisning till Vuxenskolan. 

Vuxenskolan vill att skriftligt avtal/överenskommelse träffas för att reglera samarbetet. 

Beslut: May Pettersson som är SPF Kumlabygdens studieombud träffar 

Vuxenskolan och tar fram det skriftliga avtal/handlingsplan som behövs för att 

erhålla bidrag m.m.  

 

§17 Övriga frågor 

1. Söka kommunalt bidrag. 

Efter ansökan har SPF fått årliga bidrag för föreningsverksamheten. Ansökan skall vara 

gjord senast 1 maj. 

Lennarth som är kommunalt engagerat i fritidsnämnden som handlägger 

bidragsgivningen informerar om att kommunen håller på och ändrar reglerna för bidrag 
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och ansökan behöver vara gjord senast 17 oktober för 2019. 

Beslut: Lennarth kollar upp vad som gäller med de nya reglerna för bidrag. 

 

2. Firmatecknare 

Firmatecknare framgår av styrelsens konstituerande möte den 2019-02-20. 

 

På hemsidan står Maud Rattenborg fortfarande som föreningens kontaktperson och 

föreningens adress och bör ändras. Förmodligen kan registeransvarig ändra på detta så 

att SPF Kumlabygden adressmottagare blir Stig Blomqvist med hemadress. 

  

3. Valberedningen till Distriktets årsmöte 2019 

Sten som ingår i valberedningen informerar om det arbete som pågår. 

Det behövs ett nyval till styrelsen i och med att Sune Lang i Hallsberg inte vill bli 

omvald. Valberedningen försöker hitta ersättare från södra länsdelen Kumla, Hallsberg, 

Askersund eller Laxå. Karl Åke Folkesson avses att föreslås som revisor eller ersättare. 

 

4. Inköp av lotterivinster 

Till månadsträff i mars: May inhandlar presentkort på ICA vid Folkets Hus, för 600 kr. 

Till Jubileumsträffen april: Utlottas skänkta priser av Peter Flack på entrébiljetterna. 

Till månadsträff i maj: Gerd köper vinster i form av blommor från Åbytorp. 

 

5. Avtackning av Maud som avgått som ordförande för SPF Kumlabygden 

Styrelsen bjuder Maud på lunch onsdagen den 27 mars 2019 på restaurangen vid 

Våtsjön mot Karlskoga. Leif E. bokar lokal. 

 

Beslutas: Att föreningen som gåva till Maud överlämna ett presentkort på 500 kr för 

inköp på Åbytorps handelsträdgård. 

 

§18 Nästa Styrelsemöte 

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 9.00 i Nordenrummet. 

  

§18 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 

  

 


