
 
 

 

SID 1 

 

Kumlabygden 

Styrelsemöte 7 
2019-06-04 

kl.  9.00-11.00 i Kvarngården 

 

Närvarande:  Stig Blomqvist ordf., Sten Granström sekr. Stig Enbom kassör t.o.m §8, Gerd 

Gullberg Johnson, Barbro Backlund och May Pettersson. 

(Ej närvarande LennarthHelgesson med förhinder) 

 

§1 Stig Blomqvist öppnar mötet. 

 

§2 Sekreterare: Sten Granström. 

Protokoll justerare: Barbro Backlund 

 

§3 Föreslagen dagordning med bilaga Underlag för planering inför hösten 2019 och med 

tillägg under övriga frågor avseende Rollup, Samarbete, Spf-information , 

Valberedningskurs, KPR godkänns. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll  2019-05-07 

Protokollet godkänns. 

Protokollet läggs till handlingarna 

 

§5 Rapport från grupperna 

May redovisar resa till Oljeön där 37 deltog. Resan upplevdes som mycket bra av 

deltagarna. 26 har betalt till resan till Nås 29 juni. Det går bra att flera kan ansluta. 

  

Stig E. föreslog att researrangörerna May Pettersson och Kerstin Dokken borde belönas 

för gott arbete med en arbetslunch på valfritt ställe. 

Beslut: Styrelsen beslutar enligt Stigs förslag som uppskattning för deras fina arbete 

med reseplanering. 

 

Stig B har haft kontakt med Marianne angående kollision avseende tid för månadsträff 

och hjärnkollsträff i augusti och förklarat orsaken till kollisionen. 

 

Naturutflykterna är slut för våren och sommarboulen har startat. 

 

§6  Budgetfrågor 

Stig E har problem med dator och internetanslutning. Redovisar aktuell ekonomisk 

ställning som följer budget. 

 

§7 Firmateckning 

Inget att rapportera 

 



 
 

 

SID 2 

 

Kumlabygden 

§8 Remissvar föreningsbidrag 

Stig E har insänt remissvar från Spf Kumlabygden enligt bilaga till föregående protokoll 

Inget har hänt därefter att rapportera. 

 

§9 Seniorfestivalen 30 nov 2019 

Barbro rapporterar att Må bra kören kommer men har begärt 1.000 kr för uppträdandet. 

Styrelsen konstaterar att inte enbart Spf bör betala för uppträdandet. 

Loyds Apotekschef kommer och håller föredrag men det blir senare under veckan. 

 

§10 Höstprogrammet 

STYRELSEMÖTEN fram till 7 jan 2019 fastställs enligt nedan: 

6 Augusti  

3 September  

1 Oktober 

         5 November  

         3 December 

         7 Januari 

          Lokal för styrelsesammanträden, Nordenrummet i Kvarngården 

 

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

43 ), bokning klar men höstupptakt 21 augusti kan avbokas (Sannahed).  

 

 MÅNADSTRÄFFAR 

21 aug. Höstupptakt i Sannahed. Stig E. kontaktar ordf. Jan Klingberg i Kumla-

Sannaheds hembygdsförening om ev. medverkan. 

11 sep  SPF-kören är inbokad 

  9 okt Kristina Gustavsson Kumla kommun (Lennarth kontaktar Kerstin G i frågan, 

ännu inte gjort, ev. byte med 13 nov). 

 13 nov May Petterson information om trafiksäkerhet. (Ev. 9 okt i stället). 

 11 dec. Lucia i Fyslstakyrkan med catering från Ethels i Odensbacken. Ansvariga 

Elisabeth Jansson och Gerd. 

7 jan 2020 Midvintertid planeras av Litterturgruppen. 

 

 Se även bilaga till Styrelsemöte 7 maj 2019. 

 

 Höstprogrammet i tryck avses att skicka ut den 6 augusti vid styrelsemötet. 

  

 Barbro föreslår att medverkan från någon Hembydsförening i Kumla kan vara en 

programpunkt för månadsträffarna framgent. May har ett programförslag om en ”Sekt i 

USA”: 

 

ÅRSMÖTE 2020 

Kommande årsmöte fastställs till den 26 februari 2020. 
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Kumlabygden 

§11 Boka lokaler 2020 

Stig B. har bokat lokal i Fylstakyrkan 26 februari (årsmöte), 11 mars, 8 april och 6 maj 

2020. 

 

§12 Resor, utflykter under hösten 2019 

1. May P redovisar planerad resa den 29 september till Äppelmarknad på Grönö utanför 

Enköping. 

2. Julmarknadsresa den 29 november till Dyltabruk är klar. 

3. Föreslås utflykter med räkbåten och till Julitta under hösten. 

 

§13 Övriga frågor 

1. Rollupp eller Beachflagga införskaffas för Kumlabygdens räkning. 

Sten utreder detta. 

2. Konstaterar att samarbete med politiska föreningar eller liknade ej kan ske. 

3. Spf -information finns att få från: a. Studiecirkelmaterialbroschyr  

b. Spf Föreningsguide. 

4. Valberedningskurs. Sten redogör från deltagande i en bra studie/kursdag för uppdrag 

som valberedare anordnad av Vuxenskolan. 

5 KPR: Gerd önskar att KPR blir en stående punkt på dagordningen. 

a. Gerd anser att R(regional)PR:s undersökning av äldrevården hos vårdinrättningarna i 

länet inte är aktuell för Kumla då där finns särskild äldrevårdsmottagning.  

Styrelsen Konstateras dock att det kanske finns anledning att undersöka hur väl 

Kumlas äldrevårdsmottagning verkligen fungerar. 

b. KPR -arbetsgrupp har haft en utbildningsdag. För kommande utbildningsdag för KPR 

ledamöter har pensionärsföreningarnas arbetsgrupp tagit fram förslag till innehåll. 

c. Väntjänsten har haft en trevlig fest på Rosenhills gård i Snavlunda den 15 juni som 

Spf sponsrat via pengar från Kumla komun. 

d. Seniorföreläsningarna som avses hållas 1 ggr varje månad sista måndagen är 

välbesökta. Nästa gång 26 augusti och för hela hösten finns program framtaget. Det vore 

lämpligt att lägga ut föreläsningarna på Kumlabygdens hemsida. 

 

§13 Avslut styrelsearbetet vt. 2019 

Stig B. inbjuder styrelsen med respektive till träff kl. 18.30 hemma hos sig på 

Wallenstråles väg 42 i Kumla. 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 6 augusti  2019, kl. 09.00 på Kvarngården, Nordenrummet. 

 

§15 Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet     

 

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

    Sten Granström                 Stig Blomqvist                           Barbro Backlund            

sekreterare  ordförande             justerare 


