
Protokoll – SPF Ankarets styrelse

Tid och plats 14 november 2017 i Kulturhuset Gävle kl  9.30 – 11.45

Närvarande Ingrid Björklin ordförande
Gunilla Strandgren     vice ordförande
Inger Friskman kassör
Ann-Christin Andenius
Bo Bergstad
Esbjörn Magnusson    adjungerad
Margaretha Wuopio sekreterare 

Britt-Marie Kjölsrud ej närvarande

§  071  Mötets öppnande
Ingrid hälsade alla välkomna och speciellt Esbjörn Magnusson förklarade mötet öppnat. 
Esbjörn adjungeras till styrelsemötena från och med dagens möte till och med årsmötet i februari 
2018.

§  072  Dagordning
Dagordningen för mötet fastställdes enligt förslag.

§  073  Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades med beaktande till handlingarna.

§  074  Information från ordförande
Seniordagen den 28 november – information finns på hemsidan. 
IKT utbildning – utbildningarna fortsätter under våren och ordförande tar upp frågan på 
månadsmötet.
Fler äldre på valbar plats – gemensamt upprop till politiker.
Funktionärsträffen – se under rubriken rapporter

§ 075  Ekonomi  
Årsavgiften till förbundet höjs inför 2018 vilket medför att styrelsen lämnar förslag till årsmötet om
lika stor höjning för SPF Ankarets del.
Budgeten för 2017 ser bra ut.



§  076  Månadsmöte
Britt-Marie hade lämnat skriftlig rapport p.g.a. att hon inte kunde delta.
Till dagens månadsmöte, från Gävle kommun ersätter Stina Boström den för dagen sjuka Jenny 
Boustedt.
Allt klart till Lucia och vi beställer för 80 personer.
På årsmötet den 20 februari 2018 medverkar XYZ med musik.

After Work träffar fortsätter i februari och mars.
Skärgårdskrogen i Utvalnäs är bokad för vårlunch den 15 maj 2018.
Britt-Marie kommer att träffa Margaretha Ståhlquist, SPF Gavle,  för att diskutera någon form av 
samverkan mellan föreningarna.

§  076 Rapporter
Samarbetsrådets temadag 26 oktober – ca 80 personer deltog i temadagen.
Förslag från Bo att nästa år ha ett hälsotema.
Funktionärsträffen – Gunilla informerade om de förslag som kom fram och som vi kan gå vidare 
med såsom friskvårdsdag, Hemlingby promenader, vinprovning. Margaretha kontaktar Claes 
Embäck och frågor om han kan leda en vinprovning under våren/hösten.
Jazzkvällen – den 24 oktober med Bay City Seven. Kvällen blev mycket lyckad och kostnaden för 
kvällen blev 5000:- för föreningen vilket var kostnaden för musiken.
Musik som brobyggare – Projektet funderar över att söka medel för ett fjärde år och då inrikta sig 
på gruppen anhöriga som projektet tyvärr inte nått fram till av naturliga skäl såsom ålder och 
trötthet hos de anhöriga till dem som som bor på kommunens boenden.

§  077  Medlems och medlemsregister frågor 
Vi är enligt medlemsregistret 613 medlemmar i dagsläget.
Esbjörn och Inger har deltagit i en mycket bra utbildningsdag i vårt medlemsregister Miriam.
Esbjörn fick i uppgift att utreda sms funktion för att nå våra medlemmar med information om 
aktiviteter.
Styrelsen enades om att till alla aktiviteter skall grupp mail skickas ut.

§  078  Verksamhetsberättelse för 2017 och Verksamhetsplan för 2018
Inför årets arbete med verksamhetsberättelsen för 2017 gick styrelsen igenom de olika avsnitten och
fördelade arbetsuppgifter under respektive rubrik.
Styrelsen enades om att Margaretha gör  en uppdatering av den Verksamhetsplan som gäller för året
till en Verksamhetsplan för år 2018.

§  079 Övrigt
Bo informerade om nyheter kring Tolkcentralen och lite nytt från Gavlegårdarna.



§  080 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och påminde om nästa styrelsemöte den 5 december kl. 9.30
på Kulturhuset.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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