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

§ 018  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 019  Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 020  Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och lades med beaktande till handlingarna.

§ 021  Information från ordförande

Namnskyltar beställes till styrelsen, värdinnorna och Irene Mölck Ström, totalt 10 st.
Bok om medlemsrekrytering beställs.  
Den 10/5 utbildningsdag för nya ledamöter på Västanbygården, anmälan skall göras till Ingrid.
Hjärnkoll, SPF Fernebo är arrangör och anmälan görs till Gunilla.
”Har du koll på dina mediciner” information från Lars Pettersson.
”Försök inte lura mig”, inbjudan till studiecirkel, eftersom det inte ingår IT säkerhet och vi haft 
detta ämne uppe tidigare avvaktar vi med vårt intresse.



§  022  Ekonomi

Då det fortfarande är tidigt på året lades ekonomirapporten  med beaktande till handlingarna. 

§  023  Månadsmöte

Senaste månadsmötet med mannekänguppvisning och musik hade 85 besökare och stämning var 
mycket trevlig. 

Till nästa månadsmöte är pomologen Sylve Erlandsson inbjuden för att berätta om äpplets ursprung.

Ingrid informerar då om hjärnkoll, medicin, intervju/film till kongressen, biljetter till 
seniorkonserten.

§  024 Rapporter

Gunilla rapporterade att det finns biljetter kvar till seniorkonserten. Biljetterna kan köpas på PRO 
expedition på Folkets Hus.
Margaretha informerade om att förbundet via en reklambyrå kommer att spela in en intervju som 
med Bo Bergstad, Per Lundgren och Margaretha om deras arbete inom SPF:s olika 
verksamhetsområden. Filmen kommer att visas på kongressen och läggas ut som klipp på t.ex. 
Facebook.

§  025  Medlemsregister

Går i dagsläget inte att få ut någon medlemsstatistik vilket är nästan en katastrof för vårt arbete.

§  026  Verksamhetsplan 2017 för SPF Seniorerna Ankaret

Styrelsen gick igenom planen och konstaterade att för år 2018 behövs vissa kompletteringar göras 
såsom att teaterombud bör ingå. Inför uppdatering till år 2018 bör styrelsen  gå igenom planen igen 
för att tydligare se vilka uppdateringar som skall/bör göras.

§  027  Övrigt

Samarbetsrådet och KPR -  information från Bo och Ann-Christin. 
Information den 26/11 för alla medlemmar om artros-hjärt-lungsjukdomar via Hjärt och Lung- 
-fonden. Samarbetsrådet planerar att i framtiden ha en halv dags information vår och höst för alla 
medlemmar.

Remissvar har lämnats på Gävle kommuns översiktsplan.

Trygghetsboende kommer att tas upp i KPR. Kommunen har ingen plan och Bo kommer att föreslå 
att frågan skall ligga direkt under kommunstyrelsen.

KPR kommer att få information om besparingarna på Omvårdnadsnämndens område. Utifrån denna
information kommer KPR att arbeta vidare.

Friskvård
Ingrid och Gunilla kontaktar SPF Gavle för att vi skall kunna lära oss hur de arbetar och 
förhoppningsvis kunna samarbeta i denna fråga.



§  028  Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla en Glad Påsk.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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