
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte 5 
2019-04-02 

kl.  9.00-11.00 i Kvarngården 

 

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

Helgesson, Gerd Gullberg Johnson, Barbro Backlund  och May Pettersson t.o.m §8. 

 

§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  2019-03-05 

§7 Sista meningen stryks. 

Protokollet godkänns och undertecknas. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§6 Uppföljning av att värva nya medlemmar. 

Kampanj i samband med 40 års jubileet. 

Stig Blomqvist föreslår ett medlemserbjudande att medlemmar som skrivs in under april 

2019 ej behöver betala medlemsavgift för resten av året dvs 0 kr, se bifogat förslag 

bilaga 1. 

Förslaget behöver kommuniceras med Claes Ståhlbom angående om förfarandet är 

möjligt enligt regler som finns om ansökan om medlemskap. 

 

§7 40 års jubilets vidare planering. 

1. May tar emot gästerna vid ingången och visar väg till festlokalen. 

2. Gerd sköter avprickning av deltagarna som får en biljett som kan användas som 

lottsedel. 

3. Mingel dryck erhåller vid ingången. 

4. Lennart ser till att festlokalen är klar, blommor inköpta och utplacerade. 

5. Lennart tar emot Peter Flack och Marie Küler. 

6. Mingel och gästerna sätter sig förmodligen vid borden. 

 

Festen kan börja: 

1.Stig B hälsar festdeltagarna välkommen. 

2. Gunilla Werneström ordf. Örebrodistriktet håller välkomstanförande 10-15 min. 

3. Maud R berättar om SPF Kumlabygdens historia ca 5 min. 

4. Lennart presenterar Peter Flack och Marie Kûler som tar över och underhåller oss ca 

1 tim. 

5. Efter underhållningen servers landgångar och kaffe med bakelse, F Hus personal. 
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6. Efter matintag lite information om att bli medlem mm 

7. Utlottning av skänkta vinster på entrébiljetterna. 

8 Avslutning Stig B. 

 

Peter och Marie stannar förmodligen kvar för försäljning och signering av försålda  

böcker och annat. 

 

Blankett (Stig B gör) för ansökan om medlemskap i SPF Kumlabygden som ifylls med 

namn, adress, telefon, e-post mm. 

 

§8 Gemensam planering med Studieförbundet Vuxenskolan. 

May har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsutvecklare 

Ibrahim Altamimi framtagit en skrivelse avseende gemensam planering som hon 

överlämnar, bilaga 2. 

May utgår från mötet pga annat uppdrag. 

 

§9 Skrivelse (e-post) KPR från Spf Distriktet. 

Stig B vidarbefordrar skivelsen till styrelsen. 

 

§10 Grupperna 

Lennart har anordnat Sociala lunch 26 mars med besök på Kumla Hotel med god 

uppslutning. 

Det blir ingen social lunch under april men troligtvis i slutet av maj. 

Ev. Vinprovning i början av maj. 

May har 11 anmälda till utflykten till Zinkgruvan den 23 april. 

Maud har startat med naturutflykterna på måndagsförmiddagarna. 

 

§11 Uppföljning av VP 2019-pågående och planerade projekt. 

1. Jönköpingmodellen kartläggning och värdering av vårdcentralernas verksamhet, att ta 

till sig. Mer om detta senare. 

2. Angående Vårdcentralpatrullen kontaktas ordf. i Jönköping Kjell Lindström. 

3. Känna till SIQ:s framgångsfaktorer, se bilaga 3. 

4. May och Barbro planerar inför Seniorfestivalen där SPF Kumlabygden medverkar 

måndagen den 30 sep. 2019 kl. 14.00-17.00 på Kvarngården.  

Kontaktperson Barbro Karlsson på Kvarngården 019-588940, 073-0805413. Må bra 

kören medverkar. 

Nya broschyrer finns son kan beställas från Förbundet. 

En handlar om ” Livskvalitet” och en om ”Så kan vi minska ensamheten hos äldre”. 

Sten beställer 250 ex. 

 

§12 Mailutskick från SPF-distriktet 

Projekt ”ALDRIG ENSAM”, se bilaga.5. 
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§13 Resplan Askersund 3 april Distriktsstämma 

Sten bil: hämtar Lennarth, May och Gerd 

Ståhlboms bil: hämtar Stig B. Stig E har förhinder att delta. 

 

§14 Budgetfrågor 

Stig E redovisar aktuella tillgångar. SPF Kumlabygden har erhållit 15 275 kr som 

medlemsavgifter 2019 av förbundet. 

 

§15 Firmateckning 

Firmatecknare framgår av konstituerande mötet 2019-02-20. Stig E fick det 

undertecknade protokollet för besök hos banken. 

Årsmötesprotokollet är nu i sin helhet underskrivet och överlämnas nu av Sten till Stig E 

för erforderligt bankbesök. 

 

§16 Skrivelse om förslag på ledamöter till förbundsstyrelse med svar senast 2019-08-15. 

Skrivelsen utdelat under mötet, se bilaga 4. 

 

§17 Övriga frågor 

a. Bussfrågan Hallsberg-Kumla-Örebro USÖ: 

    Lennarth har frågan som är under utredning till hösten 2019. 

b. Gerd meddelar att de som medverkar i Väntjänsten bjuds på middag på Rosendal den 

   15 maj 2019. Maud R är ansvarig.  

c. KRP i Kumla har sitt första möte den 25 april 2019. 

d. Terminsavslutning hemma hos Stig B den 7 juni 2019,  kl. 18.30 på Wallenstråhles  

     väg 42. Styrelsen med  respektive är inbjudna. 

 

§18 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 7 maj 2019, kl.09.00 på Kvarngården, Nordenrummet. 

 

§19 Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 

  

 


