
Protokoll – SPF Ankarets styrelse, 2017 03 14

Närvarande Ingrid Björklin  ordförande
Inger Friskman
Gunilla Strandgren
Britt-Marie Kjölsrud
Bo Bergstad
Ann-Christin Andenius från kl 11.00
Margaretha Wuopio

§  008  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§  009  Dagordning

Dagordning godkändes.

§ 010  Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och lades med beaktande till handlingarna.

§  011 Information från ordförande

 Utbildningsplan för Gästriklands distriktet finns på hemsidan.
Broschyrer från förbundet – Gunilla beställer.
Våra stadgar – borde finnas på hemsidan. Ingrid kontaktar Bernt.
Gästriklands distriktets årsmöte – Ankaret anmäler Bengt Edling och från styrelsen Ingrid, 
Inger, Ann-Christin, Margaretha och Bo. Bo anländer efter lunch.

§  012  Ekonomi

Inger informerade om ekonomin, se bilaga



§  013 Programblad

Programbladet för 2017 redigerades och fastställdes. Förutom att finns på hemsidan skickas 
ca 230 ut via brev. Ingrid kontaktar samma firma som i fjol för upptryckning av 
programbladen.

§  014 Rapporter

 KPR information från Bo Bergstad.
Trygghetsboenden kommer att tas upp i KPR och föreslås i framtiden ligga under 
Kommunledningen istället för som nu under Omvårdnad. SPF och PRO är eniga i denna 
fråga.
Gävle boende förening är avslutad.

Musik som Brobyggare information från Margaretha Wuopio
Omvårdnad drar med största sannolikhet in en tjänst som volontär/kultursamordnare. 
Projektet kommer att arbeta med att förslag på hur eventuella lösningar för projektets 
volontärer efter att projektet har avslutats.

§  015 Webb och Miriam

Rubriken kommer att i framtiden vara Medlemsregister frågor. 
Ingrid och Irene Mölck Ström har gått kurs och fortfarande är mycket olöst. Manualerna till 
systemet revideras kontinuerligt.

§  016 Övrigt

Månadsmöten information från Britt-Marie Kjölsrud.
Månadsmöten kommer att fortsättningsvis finnas med som egen punkt på styrelsemötena 
och skall då även innehålla en utvärdering av senaste månadsmötet.
Förslag för höstens möten, Mitt äventyr i Kenya med Nils Öhlen och Utvandring till  
Amerika med Anders Wallen från museet. 
After Work träffar är även bokat för hösten.
Dagordningens punkter diskuterades och vi enades om en stående dagordning och att 
punkter kan anmälas till Margaretha eller Ingrid i förväg men även tas upp på mötet.

Nästa möte flyttades till eftermiddag men samma datum mao 11 april kl 13.30 – 16.00
Kulturhuset sammanträdesrum Biblioteket. Verksamhetsplan kommer då att diskuteras.

§  017 Mötets avslutande

Ordförande tackade för gott arbete och förklarade mötet avslutat.

 Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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