
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte  
2019-05-07 

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. 

Protokoll justerare: Lennarth Helgesson 

 

§3 Föreslagen dagordning med bilaga angående underlag för planering inför hösten samt 

tillägg under övriga frågor avseende kommande månadsmöte, förnyande av klot till 

inomhusboulen, nyckel utomhusboulen, KPR och trafikfrågor godkänns. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll  2019-04 02 

Protokollet godkänns och undertecknas. 

Protokollet läggs till handlingarna 

 

§5 SPF:s värvningskampanj nya medlemmar 

SPF Kumlabygden kommer att ansluta sig till värvningskampanj enligt förslag i 

medlemstidningen Seniorerna sid. 80. 

I samband med utskick av höstprogrammet skickas det ut i 2 ex. med uppmaning till 

medlemmarna att förmedla föreningens verksamhet till grannar, bekanta och därigenom 

kanske få nya medlemmar.  

 

§6 Utvärdering av 40-års jubileum 2019-04-17 

Jubileumsprogrammet på Folkets Hus med bl.a Peter Flack som drog ca 150 

medlemmar inklusive ev. nya medlemmar var allmänt uppskattat. 

Jubileet var även uppmärksammat i Nerikes Allehanda med artikel den 24 april 2019. 

Artikeln utskickas till medlemmarna via mailutskick. 

 

§7 Rapport från grupperna 

Lennarth:  

a. Vinprovningskväll är planerat till fredagen den 31 maj på Kumla Hotel. 

Information på kommande månadsmöte, inläggning på hemsidan samt mailutskick. 

b. Social lunch anordnas tisdagen den 21 maj 2019 kl. 12.30 på Kumla Hotel. 

 

 May: 

Resa till Oljeön 22 maj har 35 betalt. 

Resa till Nås är till dags dato 19 anmälda, ytterligare anmälningar väntas inkomma. 

Resorna är annonserade även via Örebrodistriktet. 

 



 
 

 

SID 2 

 

Kumlabygden 

May har som trafikombud den 17 april deltagit i information om säkerhet i trafiken och 

har inhämtat 1. Broschyr om trafiksäkerhet.  2. Frågeformulär om Testa dina aktuella 

trafikkunskaper. Den senare skulle kunna användas vid planerad Seniordag på 

Kvarngården måndagen den 30 september 2019.   

 

May informerar om resa som anordnas den 18-23 sep. 2019 till Bukarest som kostar 

7.500 kr. 

 

 Onsdagen den 12 juni är föreningens sista månadsträff för vårterminen som sker genom 

utflykt till Göthlindska gården i Nora kl. 14.00 via samåkning från Johannesplatsen i 

egna bilar. 

 

Lennarth föreslår att Social lunch anordnas i Nora i samband med utflykten och 

undersöker möjligheten för detta. 

 

 Maud 

Maud har haft ett antal utflykter till natursköna platser under våren. 

Dessutom har en längre vandring vid Hjortkvarn gjorts, ca 12 km, med de medlemmar 

som kan gå lite längre och fortare. 

Nästa utflykt blir måndagen den 13 maj 2019 till Nalavi Ekäng. Annonseras via 

hemsidan och mailutskick. 

 

 Stig E 

Sommarboulen börjar nu där Sonja Frisén är anordnare och sker vid Västra Parken nära 

den gamla brandstationen, numera bakning av surdegsbröd. 

Stig har pratat med PRO om att dela/hyra skåp för bouleredskap med viss kostnad. 

Beslut: Beslutas att SPF och PRO delar på skåphyreskostnaden. 

 

§8 Budgetfrågor 

Stig redovisar de senaste ekonomiska transaktionerna samt om föreningens ekonomiska 

ställning genom utdelning av utdrag från bokföringen. 

Det ekonomiska läget är stabilt. 

 

§9 Utvärdering av SPF Distriktets årstämma i Askersund 2019-04-17 

Styrelsen deltog för Kumlabygdens räkning som ombud. 

Stämman upplevdes som informativt och trevlig. 

Vid stämman yrkade Distriktet på en höjning av avgiften till distriktet med 20 kr, 

beslutet blev dock höjning med 10 kr. Höjningen sker 2021. 

Styrelsen förslår därför att till nästa årsmöte för Spf Kumlabygden höja avgiften med 10 

kr till totalt 270 kr/år. Spf Kumlabygdens del av avgiften blir därmed oförändrad. 

 

§10 Firmateckning-bankbesök 

Handlingar för att teckna firman är klara, återstår att gå till banken och presentera vilka 

som får teckna firman SPF Seniorerna Kumlabygden. Stig E och Stig B. 
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Kumlabygden 

§11  Seniorfestivalen måndag de 30 september 2019 på Kvarngården 14.00-17.00 

Planneringsansvariga för Spf Kumlabygden är May och Barbro. 

Spf kommer att ha bord intill träningsrummet där även pingisspel kan ske. 

a. Invigningstal kl. 14.00 

b. Måbra-kören kommer och underhåller 

c. Rep. Från Loyds Apotek är vidtalat att hålla föredrag ang. hälsa m.m. 

d. Pingisuppvisning/pröva på kommer att ske i träningslokalen 

e. Bildvisning av Spf Kumlabygdens olika aktiviteter på dataskärm. Stig E.   

   efterlyser nya färska bilder som lämpligen kan skickas till honom per e-post. 

f. Information om trafiksäkerhet ges. Mays frågeformulär-trafikregler kan användas. 

 

Rollapp med SPF emblem kan lånas av distriktet. Stig B har sedan tidigare kontakten. 

Ev. tillverka en banderoll. 

Närmare planering sker vid styrelsemöte i augusti. 

 

Nya broschyrer finns om ”Så kan vi minska ensamheten hos äldre”.  

 

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

 

§12 Höstprogram se bilaga.  

Höstens program bör vara tryckt till styrelsemötet tisdagen den 6 augusti för utskick. 

 

§13 Övriga frågor 

1. Planering för kommande månadsträff den 7 maj är klar, vinster är inköpta, 

serveringsdetaljer är kontrollerade, medverkande spelmän har kontaktats. 

 

2. Information av Gerd från första KPR mötet. Mötet upptogs i huvudsak av 

planeringsfrågor och formatering av kommande möten. Ordf. är Katarina Hansson och 

Vordf. är Gerd Gullberg Jonsson. 

Chef för Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning Kristina Gustavsson informerade. 

Kristina Gustavsson skulle vara lämplig informatör vid någon av höstträffarna.  

 

3. Skrivelse ang. upprustning eller nyinköp av bouleklot till inomhusboulen har 

inkommit. Kostnad för nyinköp är ca 5000 kr och för reparation av befintliga klot är är 

kostnaden hälften. 

Beslut: Styrelsen beslutar att föreningen kan bidra med reparation av kloten med ca. 

2500 kr. 

 

 4. Nya regler för föreningsbidrag från Kumla kn (Remiss). 

Beslut: Styrelsen godkänner av Stig E redovisat förslag till remissvar. Se bilaga till 

protokollet nedan. 
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Kumlabygden 

 

 

 

. 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 4 juni 2019, kl. 09.00 på Kvarngården, Nordenrummet. 

 

§15 Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Lennarth Helgesson            

sekreterare  ordförande             justerare 
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Kumlabygden 

Bilaga till styrelseprotokoll 2019-05-07, Höstplanering. 
 

STYRELSEMÖTEN Hösten 2019, Tisdagar 

6 Augusti  

3 September  

1 Oktober 

5 November 

3 December 

7 januari 2010 

 

Lokal för styrelsesammanträden, Nordenrummet i Kvarngården 

Månadsträffar under hösten, lokal Fylstakyrkan (bokning Eva Fryxell 070-209 55 43 ), 

bokning klar men 21 augusti kan avbokas. 

 

Datum Medlems/månadsträffar  Onsdagar 

21/8 Utflykt som tidigare år till Sannaheds Hembygdsgård med sill  

                      och potatis och någon underhållning, Kerstin Eriksson kontaktas. 

 

11/9  Musikunderhållning av SPF Kören i Hallsberg. Klart enligt Stig E. 

 

9/10 Kristina Gustavsson från Kumla kommuns  

                      samhällsbyggnadsförvaltning informerar om dess verksamhet. 

 Lennarth har möjlighet att kontakta henne. 

 

13/11 Trafikinformation. May planerar detta.  

                      9/10 och 13/11 kan skiftas om det skulle behövas. 

 

11/12 Lucia och julfest i Fylstakyrkan som tidigare år. Lucia från  

                      Hagaskolan.  Elisabeth J. och Gerd håller i detta. 

 Julmat: Catering från Ethels i Odensbacken. 

 

15/1 2020 Vintertid. SPF:s  litteraturcirkel kontaktas om att ta hand  

                      om denna månadsträff. 

 

 

ANDRA AKTIVITETER – RESOR - UTFLYKTER 

Av Skomakarmuseet i Kumla anordnad utflyktsrresa till Ljusfallshammar lördagen den 

18 maj 2019. 

Samling kl. 9.00 på Johannesplatsen för samåkning. 

Kumlabygdens styrelse inbjuds att delta/ Gerd G J. 
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Kumlabygden 

Bilaga till protokollet 2019-05-07.      Remissvar Kumla kommun. 
 

 

SPF Seniorerna, Kumlabygden                                2019-05-09 

c/o S Enbom 

Odengatan 3 

602 30 KUMLA 

Kumla Kommunfullmäktige 

 

Remissvar på Regler för föreningsbidrag i Kumla kommun 

Sammanfattning: 

SPF Seniorerna, Kumlabyggden ansluter till att de kommunala bidragen skall 

utgå i förhållande till den omfattning av verksamhet organisationen bedriver.  

Aktivitetsbidraget föreslås enligt förslaget till 20Kr per sammankomst utan 

hänsyn till antalet deltagare. En aktivitet med t.ex. 50 deltagare ger samma 

bidrag som en aktivitet med ett fåtal deltagare. Bidraget bör utformas så att det 

ökas med flera deltagare.   

Bidrag till lokalkostnader anser SPF Seniorerna som positivt. 

Komplettering/förtydliganden av utformning reglerna: 

1 Utgångspunkter: 

Kommunen består av ca. 25% över 65 år, många är en persons hushåll. För att 

stimulera och motverka ensamhet, vilket kan enligt forskning bidraga till 

depressioner och även fysiska sjukdomar är det angeläget att stimulera till 

meningsfyllda sysselsättningar och gemenskap vilket pensionärs-

organisationerna bidrager till. (Komplettering) 

1.2 Bidragsberättigade organisationer. 

Pensionärsorganisationer (Kompletteras) 

En pensionärsförening vänder sig till personer som uppbär någon form av 

pension och bedriver verksamhet inom kultur och uppmuntrar till gemenskap 

samt motionsaktiviteter. (Kompletteras) 

2. Allmänna bestämmelser. 

2 § Komplettera med Pensionärsförening 

4.4 Aktivitetsbidrag för seniorer 

Bidragsbeloppet skall utgå med samma belopp som för andra bidragsberättigade 

dvs. 45kr per sammankomst. Bidraget föreslår även utformas så att aktivister 

med flera deltagare skall ge större bidrag än de med färre deltagare.  

 

 

Ansökan 

15 § Följande handlingar skall bifogas ansökan 

En enklare redovisning är önskvärd för sammankomster med många deltagare. 

SPF Seniorernas månadsmöten är besöks av mellan 50 till 100 deltagare (senaste 

mötet, vårt 40 års jubileum, deltog ca. 150 personer). Vi föreslår att aktiviteter 

med högst 25 deltagare redovisas med närvarokort. 
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Kumlabygden 

3.8 Lokalkostnadsbidrag 

SPF Seniorerna ser positivt på att hyra av lokal, som är en förutsättning för vår 

verksamhet, ersätts med bidrag för hyreskostnaden.  

Kriterier 

6 § SPF Seniorerna hyr lokal för månadsmöten ca. 10 gånger/år av en av 

Kumlas församlingar och är en förutsättning för vår verksamhet och enligt vår 

tolkning används kontinuerligt och bidrag kommer att utgå för erlagd hyra.  

11 § Lokalkostnadsbidrag beviljas inte........ 

Föreningen betalar även hyra för lokal till Kumla kommun för boulespel och är 

en del av föreningens verksamhet. Lokalkostnadsbidraget bör även utgå för 

verksamhet. 

12 § Lokalkostnadsbidrag utgår inte....... 

Vid flera av sammankomsterna betalar deltagarna för enklare förtäring, såsom 

kaffe med något tillbehör. Ordet “tillställningar” bör utgå. Vår tolkning är att 

även aktiviteter som månadsmöten mm. Kan anses som tillställningar och därför 

inte skall anses som berättigade till lokalbidrag. 

 

Remissvaret godkänt vid ordinarie styrelsemöte 2019-05-07 

För SPF Seniorerna, Kumlabygden 

 

Stig Enbom 

 

 


