
Protokoll SPF Ankarets styrelse

Tid och plats 5 december 2017 i 
Kulturhuset Gävle kl. 09:30 – 12:00

Närvarande: Ingrid Björklin Ordförande

Gunilla Strandgren vice ordförande

Inger Friskman kassör

Britt-Marie Kjölsrud ledamot

Bo Bergstad ledamot

Esbjörn Magnusson adjungerande/sekreterare 

Margareta Wuopio ej närvarande

Ann-Christine Andenius ej närvarande

§ 081 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Esbjörn skriver den här gången nu när
Margareta ej var närvarande.

§ 082 Dagordningen

Under punkten Månadsmöten vill Gunilla och Britt-Marie avlämna rapporter angående 
programuppföljning och under punkten 7 Rapporter/ Hemlingby och friskvård Gunilla. Med dessa 
tillägg godkändes dagordningen.

§ 083 Föregående protokoll

§ 075 Höjning av årsavgiften med 30 kr föreslås årsmötet och gäller från 2019-01-01. Därefter 
godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

§ 084 Information från ordförande

Arvodesfrågan beslutades på årsmötet 2017 enligt valberedningens förslag att ordförande, sekreterare,
kassör och IT-ansvarig skulle få ersättning på 1 500 kr. De närvarande som erbjudits ersättning frånsas
sig ersättningen. Revisorerna vill heller inte ha någon ersättning. Styrelseledamöterna vill däremot ha 
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möjlighet att mot uppvisat kvitto få ersättning för utlägg som gjorts för föreningen.  Detta måste upp 
på dagordningen vid nästa årsmöte. 

Ingrid har skrivit en skrivelse från Seniordagen 28 november som har skickats till distriktsordförande
och till Förbundet. Bra program

I Annonsen om Lucia som skall ut i tidningarna måste man göra ett tillägg ang. motioner till årsmötet 
skall ha inkommit sex veckor innan årsmötet.

ITK satsningen som startade i år behöver vi inte söka bidrag för under 2018, det finns pengar som 
redan är avsatta på Vuxenskolan för ändamålet.

Lokal för kommande styrelsemöten är klara för våren 2018, vi ska vara på Kulturhuset Biblioteket. 
Om datum för programmen ansvarar Programgruppen för justering av tider och lokaler..

Information från Förbundet mySafety, kostnadsfri så länge man är medlem i SPF. 
https://www.spfseniorerna.se/formaner/id-skydd/

Bo informerar att man kan gå in på svensk adressändring och gå in och spärra din post mot obehörig 
adressändring. Kostnadsfri tjänst www.adressandring.se

§ 085 Ekonomi

Ingen ersättning till styrelsen, se paragraf 084. Det preliminära bokslutet är idag ett överskott på 
14 500 kr, det är dock nästan hela december kvar. Ekonomin är god.

§ 086 Månadsmöte 

Utvandring från Gävleborg, Ann Nilsén. Det kom 50 st. och lyssnade på en givande föreläsning om 
utvandringen från Gävleborg. Till Lucia den 12 dec. har vi beställt för 80 personer. Ingrid Wallman 
ordnar med lotteri. Lotti Finnström håller i aktivitetspasset och Esbjörn visar hur man går in på SPF:s 
hemsida och på Ankaret.

Vem gör programbladet inför vårens program? Esbjörn skriver rent och skriver in nya 
styrelsemedlemmar efter årsmötet. Ansvariga för resp område skickar sina ändringar till Esbjörn. 
Vuxenskolan hjälper till med slutredigering utan kostnad för oss. Däremot får vi som vanligt betala 
för kopiering.
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 Från 1 januari 2018 höjer vi Entréavgiften för månadsmötena med 10 kr till 70 kr

Programgruppen får i uppgift att kontrollera datumen för AW på Brända Bocken, föreslagna tider är 6 
feb. och 6 mars.

Skall vi fortsätta med Boule? Det går lite trögt med att locka folk att spela. Vi fortsätter under våren på
torsdagar mellan 13:00 – 16:00

Margareta Stålqvist Gavle och Britt-Marie Kjölsrud Ankaret har träffats för gemensamma träffar. 
Surströmming kan vara en sådan aktivitet men medlemmarna vill ses på dagtid. Man har även funderat
på att lägga månadsmötena för Ankaret 2:a tisdagen i månaden och Gavle träffas den 4:e onsdagen i 
månaden, då får man en spridning på mötena och man kan gå på varandras möten,  som det är idag 
ligger våra möten direkt efter varandra samma vecka. Om förslaget går igenom innebär det att våra 
styrelsemöten ligger den första tisdagen i månaden. Ingrid får i uppdrag att prat med Pirkko Jonsson 
ordförande i Gavle. En gemensam träff/termin ersätter månadsmötet.

Ingrid och Pirkko har pratats vid och tillstyrker ovan lagda förslag att träda i kraft from hösten 2018.

Förslagslåda, programgruppen får i uppdrag att fixa fram en förslagslåda där medlemmar kan lämna 
förslag på teman att ta upp på månadsmötena.

Ingrid skickar månadsmötena för året till Esbjörn som gör om det till programblad för våren och när 
det ska var surströmming i augusti.

Inför verksamhetsberättelsen gick vi igenom vem som gör vad och sedan skriver med rött och skickar 
det till Margaretha för sammanställning.

Resor  Margaretha

Guldkanten  Bort

Musik som brobyggare Margaretha

After Work Britt-Marie

Teater Gunilla

Friskvård Gunilla

Boende Bo

Ankarets hemsida Berndt

Slutord Ingrid

§ 087 Rapporter

Gunilla påminde om att det är Ankaret som står som arrangör för Trafiksafarin 2019.

Friluftsdag i Hemlingby planeras till 22 och 29 maj, man går en kort promenad ev. med frågesport, 
äter gemensam lunch, ev. kan Curt Holmqvist berätta om Hemlingbys tillkomst.

Vinprovning med Clas Embäck under april månad.

Hjärt-  lungräddning tillsammans med Röda korset förslag till programgruppen likaså en temadag om 
syn-, hörsel- och rörelsehinder även hjälpmedelsfrågor.

Framtidsfullmakt kan också vara ett inslag på ett månadsmöte. Framtidsfullmakten trädde i kraft 2017-
07-01. Någon som är insatt kan komma och förklara vad det är för ngt. Bifogar en förklaring. 1
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Samarbetsrådet inom SPF Gävle, viktigt att ordföranden går på dessa möten. På det sättet bör 
Samarbetsrådets ställning kunna stärkas. Idag går Bo och Ann-Christine och Ingrid. De träffas 5 
ggr/år. 

KPR Kommunens pensionärs råd, där sitter Bo och Catharina.

Hans Ström och Per Lundgren har skrivit om sina framtidstankar. Styrelsen diskuterade det kort men 
måste belysas mera vad de vill.

Matpatrull som Kalmar har, är på G i Gävle.

§ 088 Medlemsfrågor 

Vi är nu 610 medlemmar, 4 st. har avlidit under november. Det finns fortfarande medlemmar som är 
aktiva ej betalande som ligger kvar trots att de ska tas bort från centralt håll. Esbjörn håller koll på 
detta. 

§ 089 Verksamhetsplanen

Ingrid skickar ut Power Point från kongressen om vad som beslutades. Gör ändringar i rött och skicka 
till Margareta men gärna en kopia till Ingrid. Viktigt att det görs nu innan jul så att alla kan njuta av 
julen.

Funktionärslunch, Inger får i uppdrag att undersöka Stora Vall om vi kan vara där i februari.

§ 90 Övriga frågor

Ingen övrig fråga fanns den här gången

§ 091 Mötets avslutade

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. Nästa styrelsemöte är tisdagen den
9 jan 2018 kl. 09:30 – 12:00 Kulturhuset.

Justeras Vid protokollet

                                                                                         

Ingrid Björklin                                                                      Esbjörn Magnusson
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