
MINNESANTECKNINGAR 

Möte med ordförande/sammankallande i SPF:s kommittéer 2010-03-18 

 

Närvarande: Karin Michols Ordförande 

  Barbro Andréason V ordf 

  Lis-Marie Hedlund SPF:s exp 

  Allan Magnusson Valberedning mm 

  Gun Eriksson Väntjänsten 

  Gustaf Lagerby Press- och PR-kom 

Martin Löfdahl Distribution medlemsblad 

Gun Löfdahl   ” 

Ingegerd Schmidt Programkom 

Bo Bävertoft  Webbmaster 

Per-Olof Odén Kassör 

John Nordqvist Resekom 

Gunnar Friden Möteskom 

Sonja Schnürer Brukarråden 

Mats Bergman SPF-kören 

Nils Jonsson  Friskvårdskom 

 

1. Öppnande av mötet. 

Barbro Andréason hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

Därefter presenterade sig deltagarna. Flera deltog för första gången. 

 

3. Rapporter: 

Barbro Andréason rapporterade från ett möte på Västanviks folkhögskola den 15 mars ang 

FAFO- rapporten, som skickats till distrikten på remiss. Rapporten berör både ekonomi och 

organisation. Distrikten behöver mera pengar. Detta kan innebära en avgiftshöjning och ev en 

omfördelning av medel mellan olika nivåer i organisationen. Vissa distriktskanslier kan 

komma att slås idop. 

Remissvaren ska vara inne senast den 30 april på förbundskansliet. Beslut fattas på 

kongressen år 2011. 

 

Resekommittén. 

John Nordqvist: Nya förslag är välkomna. Förra året genomfördes 15 resor. Alla var 

fullbokade och gick med vinst, totalt 28000 kr. Samarbete sker med flera andra föreningar i 

distriktet. Kommittén får en god hjälp från kansliet. 

 

Expeditionen. 

Lis-Marie Hedlund: Sex damer delar på arbetet, som fungerar bra. Var och en försöker vara 

på plats minst en gång var annan vecka. 

 

Brevduvor. 

Martin Löfdahl: Ett planeringsschema med tidsplan presenterades. Arbetet fungerar bra. Ett 

visst besvär kan dock uppstå om lösa blad ska skickas med. Man vill helst slippa kuvert.. 

24000 kr sparas per år genom brevduveverksamheten. 

 

Hörselvård: Ej närvarande. 



Kören. 

Mats Bergman: Det är en kör och inte en kommitté, vilket innebär en något annorlunda 

organisation än i föreningen i övrigt. Kören träffades vid 21 olika tillfällen under förra året. 

Kören har bra ledare och är mycket uppskattad. Visst samarbete förekommer med andra körer. 

 

Press-och PR-kommittén. 

Gustaf Lagerby: Kommittén har en arbetsfördelning, där man har olika specialistområden. 

SPF-nytts nya utformning har mottagits mycket positivt. Den har inneburit en viss fördyring, 

viket dock anses motiverat, då det kommer alla till del. Strävan är att presentera verksamheten 

i föreningen så allsidigt som möjligt. Bladet torde läsas av flertalet medlemmar. 

 

Webbmaster. 

Bo Bävertoft: En fristående uppgift, men med nära anknytning till PR.kom. Kan ju förmedla 

information utan någon fördröjning. 

 

Programkommittén. 

Ingegerd Schmidt: Efterlyser förslag till program för att få ett bredare utbud, även om det 

hittills varit varierande. 

 

Brukarrådet. 

Sonja Schnürer: Vårdcentralerna håller två möten per termin och skickar ut rapporter till exp. 

Uppgiften är att hjälpa folk till rätta inom sjukvården, men efterfrågan är inte stor f n. 

 

Studiekommittén. 

Ej närvarande. Omvittnades dock att verksamhet pågår och är efterfrågad. 

 

Försäkringar. 

Allan Magnusson: Medlemmarna har många frågor. 

 

Valberedning. 

Allan Magnusson: Ca 100 personer är på något sätt verksamma inom föreningen. Det är inte 

alltid lätt att få besked om vilka som står kvar och vilka som tänkt avgå. Valberedningen har 

behov av information. I stort fungerar det bra. 

 

Melemsregister. Ej närvarande. 

 

Friskvård. 

Nils Jonsson: Vinterns verksamhet pågår enligt planering. En glädjande nyhet är att 

boulespelarna äntligen fått en bra inomhuslokal i f d Scania. Vårens planering är klar. Den 

envisa vintern kan dock innebära försening i något fall. Det mesta kommer dock att kunna 

genomföras enl plan. 

 

Möteskommittén. 

Gunnar Fridén: Introduktion av nya medlemmar kommer att ske måndagen den 29 mars kl 

13.30 i Missionskyrkan. Då bör kommittéerna vara representerade. Möten i övrigt enl plan. 

 

 

 

 

Väntjänsten. 



Gun Eriksson: 22 personer är verksamma inom väntjänsten med att vara till hjälp och 

sällskap vid behov. Kafé Björken har livlig verksamhet. Ett diagram visar besöksfrekvensen 

under förra året. Underhållningen har varit mycket uppskattad. 

Den 17-18 april blir det en mässa på Lugnet (hem-familj-energi), där vi ska medverka 

tillsammans med distriktet. Medhjälpare sökes. 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Karin Michols: Ett möte med KPR hölls nyligen. Frågorna handlar mycket om boende för 

äldre. Planeringen är inte alltid helt lätt, då efterfrågan kan variera rätt mycket över tiden. Viss 

planerad nedläggning har fått skjutas upp. Centralt belägna lägenheter är eftersökta. 

Trygghetsboende är ett nytt begrepp. 

 

4. Ordföranden har ordet. 

Karin Michols: Vi arbetar ideellt, men vi ska ha ersättning för våra utgifter. Kvitton lämnas 

till kassören. 

Möte för nya medlemmar den 29 mars. 

 

5. Praktiska frågor. 

Kaffe med macka serverades under mötet. 

 

6. Övriga frågor. 

Ett nytt möte kommer att hållas i höst. Datum är ej brstämt. 

 

7. Avslutning. 

Barbro Andréason tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid anteckningarna 

 

Nils Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 


