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Närvarande Ingrid Björklin ordförande
Inger Friskman
Gunilla Strandgren
Britt-Marie Kjölsrud
Bo Bergstad
Ann-Christin Andenius
Margaretha Wuopio

§  029  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  030  Dagordning

Dagordningen godkändes.

§  031  Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll justerades och lades med beaktande till handlingarna.

§  032  Information från ordförande

Boule – Ankaret har fått frågan om vem som kan/är föreningens representant vid distriktsträff för de
som spelar boule. Ordförande kontaktar Gavle för eventuellt samarbete och Kristina Ekstedt om hon
kan tänka sig att representera Ankaret.

Kongressen – det kommer att genomföras s.k. dialogforum under kongressdagarna och då behövs 
det personer som hjälper till med mikrofoner etc. Eftersom Ankaret och Gavle är ansvariga för stöd 
vid Konserthuset behövs några frivilliga. Gunilla anmäler sig.

Hjärnkoll – Gunilla kontaktar Lena Ödeen.

Distriktsstyrelseprotokollen – styrelsen önskar dem via mail för kännedom och att de läggs på 
hemsidan under ”hemliga fliken”.



§  033  Ekonomi

Inger redovisade det ekonomiska läget och utdrag från banken lägges som bilaga till protokollet.
Inbetalning till Kammarkollegiet för distriktets resor är klart och belastar distriktet och inte varje 
enskild förening.

§  034  Månadsmöte

Till månadsmötet i april kom endast 24 medlemmar. Då det låg direkt efter påskhelgen kan det vara 
en bidragande orsak och dessutom kanske ämnet för mötet borde beskrivits på ett annorlunda sätt.
Nästa månadsmöte är den 16 maj, vårlunch, i dagsläget har 31 personer anmält sig.
Vid nästa styrelsemöte den 15 augusti kl 10.00 gås planeringen för hösten igenom i mer detalj. 
Mötet är som vanligt i Furuvik hos Inger Friskman. Samåkning för de som så önskar.
Första månadsmöte är den 22 augusti, surströmming/sill ”Hos Eva” med anmälan senast 15 augusti.

I höst den 24 oktober beslutade styrelsen att anordna en jazzkväll på Söders källa. Lokal och musik 
bokades vid mötet.

Ann-Christin har tagit fram en lathund över de arbetsuppgifter som skall göras inför månadsmöte.
Bilägges protokollet.

§  035  Rapporter

Information om årets trafiksafari som anordnas av Furan i Järbo finns på  distriktetsresesida.
Arrangemanget genomförs den 1 juni runt Kungsberget.

Novembermötet – olika datum i programblad och på hemsidan. Styrelsen enades om att den 14 
november är bästa datum. Styrelsemöte samma dag kl 9.30 på Kulturhuset i sammanträdesrum 
Biblioteket och vi äter lunch tillsammans på Kulturhuset innan månadsmötet.

Fel datum i förra mötets protokoll angående samarbetsrådet information till samtliga medlemmar. 
Skall vara den 26 oktober 2017.

KPR – skrivelse har gått till kommunstyrelsen om att Trygghetsboenden bör ligga direkt under 
Kommunstyrelsen. Bo Bergstad och Catharina Hedin, SPF Gavle, har arbetat fram skrivelsen.

§  036  Omvårdnadsnämndens besparingar 

Omvårdnadsnämnden har ett generellt sparkrav på 3 % men omvårdnadsnämnden arbetar för att få 
1 % sparkrav. På senaste KPR mötet, som inte blev något bra möte, kom inte någon chefstjänsteman
som kunde berätta om vad innehållet i besparingskravet betyder och vad 1 % sparkrav skulle 
betyda. Klart är dock att 0,5 tjänst som volontärsamordnare kommer att finnas kvar och bara arbeta 
med äldreomsorgen. Några seniordagar kommer därför inte att arrangeras under 2017. KPRs 
ledamöter arbetar vidare med frågan.

§  037  Föreningsguiden

Ordförande delade ut 3 exemplar för cirkulation och frågan tas upp på nästa möte.



§  038  Träff för dem som ”seglar i cyberspacen”?

Ingrid B, Inger F och Irene Mölck Ström funderar vidare och genomför en träff om de tycker att det 
är önskvärt och befogat för denna grupp.

§  039  Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§  040  Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och påminde om nästa styrelsemöte den 15 augusti 2017.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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