
Protokoll – SPF Ankarets styrelse

Tid och plats  15 augusti 2017 kl 10.00 – 15.30 i Furuvik hos Inger Friskman

Närvarande: Ingrid Björklin ordf
        Gunilla Strandgren vice ordförande 

                    Inger Friskman kassör 
                    Bo Bergstad
                    Ann-Christin Andenius
                    Britt-Marie Kjölsrud 
                    Irene Mölck Ström
                    Margaretha Wuopio

§  041  Mötets öppnade
Ingrid hälsade oss alla välkomna och tackade Inger för den fina inbjudan att få ha mötet i hennes  
fina hem i Furuvik.

§  042  Dagordning
Dagordningen för mötet fastställdes enligt utskickat förslag.

§  043  Föregående protokoll
Förgående styrelsemötesprotokoll, från 9 maj, godkändes och lades med beaktande till 
handlingarna.

§  044  Information från ordförande
Återblick från kongressen, SPF Gästrikland har fått mycket beröm för sin del av kongressens 
genomförande. Men vi efterlyser filmen som inledde kongressen för att kunna använda den i vårt 
arbete.
En motion från Hans Ström har inkommit och fri entré för styrelsen och vissa funktionärer till 
månadsmötena. Motionen tas upp för behandling på årsmötet.
Boule, försök pågår om att försöka byta speldag för Ankaret i Boulehallen. Ingrid kontaktar 
Kristina Ekstedt och SPF Gavles bouleansvarige Bror Lindström. 
Indragna busskort för pensionärer dagtid. KPR arbetar på en skrivelse och Bo Bergstad tar upp 
frågan i samarbetsrådet.
IKT medel, ordförande har hos Distriktet äskat medel för studiecirklar under hösten 2017 om 
25x300:-.
Hjärnkoll, uttagning sker den 24 augusti och Gunilla som är ansvarig har redan klart med att Karl-
Erik Eriksson och Bertil Schultz deltar men ytterligare en person skall ingå i laget.
Höstaktiviteter, 26-27 september 60plus mässa på Gavlerinken. Distriktet står för mässan kostnad. 
Uppdukning sker den 25 september och avdukning sker den 27 september på kvällen. Alla 



föreningar deltar. Informationsblad om resor och Musik som brobyggare skall förberedas.
16 oktober PRO temadag med Nisse Simonsson och Peter Öberg.
26 oktober på Söders Källa kl 14.00 information kring Artros och hjärtsvikt.
28 november på Söders Källa kl 10.00 – 16.00 tema ”Det goda åldrandet” öppet för alla då det inte 
blir några seniordagarna i år.

§  045  Ekonomi
Inger informerade om nuläget. Se bilaga

§  046  Månadsmöten
Vårlunch på Huseliharen ca 35 personer deltog. Tyvärr kallt i lokalen men bra mat och service. 
22 augusti, surströmming får ev. slås ihop med SPF Gavle p.g.a. få anmälningar
19 september, Elvis
17 oktober, Katarina Kallings, rubricering ännu inte klar
14 november, Anders Wesslen, utvandringen från Gävleborg
12 december, Lucia
16 januari 2018, Ingmarie Persson (f.d. Furuvik) eller Göran Persson fotograf
20 februari årsmöte, XYZ musik
20 mars – 17 april – 15 maj ännu ej klara

§  047  Rapporter
Bo Bergstad informerade om Omvårdnads nuläge vad gäller besparingar. Det finns numera endast 
0,5 volontärsamordnare för omvårdnad. Om möjligt be Jenny som är volontärsamordnare att 
komma och informera kring detta på september månadsmöte i ca 15 min.
Smart senior ett företag som tillhanda håller rabatter, skall vi vara med varje förening eller kan det 
vara en distriktsfråga – kanske till och med en SPF fråga? Frågan återkommer på nästa möte.

§  048  Medlemsregister
Behöriga i systemet Miriam är Ingrid B, Inger F och Irene Mölck Ström.
Irene har ansvaret för systemet och vi andra skall bara läsa. Om vi behöver någon lista eller 
information beställer vi den av Irene.
I augusti 2017 är SPF Ankaret 609 betalande medlemmar.
Irene tar fram till varje styrelsemöte en lista på nya och avlidna medlemmar.

Irene önskar avsluta sitt uppdrag snarast varför en ersättare måste letas fram. Detta tas åter upp på 
nästa möte.

§  049  Föreningsguide och funktionärsträff
Efter lite diskussion enades vi om att anordna en funktionärsträff den 5 oktober kl 15.00 i SPF 
Gavles lokal om den är disponibel. Ingrid kollar.
Vi börjar med information avslutar med lite mat och dryck.

§  050  Övriga frågor
Ann-Christin informerade lite från årets trafiksafari som var ett fantastisk arrangemang och år 
2018 är SPF Syrenen i Sandviken arrangörer. De centrala Gävle föreningarnas tur att vara 
arrangörer blir år 2019 enligt förslag.
Pennor med SPF logga – vi beställer 200 för att ha att dela ut på höstens arrangemang.



§  051  Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade Inger för såväl fm. kaffe som en fin lunch och påminde om
nästa styrelsemöte den 12 september på Kulturhuset.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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