
Protokoll – SPF Ankarets  styrelse

Tid och plats 10 oktober 2017  kl 9.30 – 12.00, Kulturhuset Gävle

Närvarande:  Ingrid Björklin ordf
          Gunilla Strandgren vice ordf
          Inger Friskman kassör
          Bo Bergstad
          Ann-Christin Andenius
          Britt-Marie Kjölsrud, ej närvarande
          Margaretha Wuopio

§  062  Mötets öppnande
Ingrid hälsade oss alla välkomna och särskilt Bengt Edling och Per Lundgren från valberedningen.

§ 063  Dagordning
Dagordningen för mötet fastställdes enligt utskickat förslag med undantaget för att representanterna 
från valberedningen ges utrymme under kaffepausen.

§ 064  Föregående protokoll
Föregående styrelse protokoll godkändes och lades med beaktande till handlingarna.

§  064  Information från ordförande 
Trafik – Frågor kring trafik och äldre är ett område som bör få mer utrymme i vår förening. Curt 
Morén SPF Rudan är distriktsfunktionär i området Trafik och ställer gärna upp och informerar. SPF 
Ankaret kommer troligen att arrangera den s.k. Trafiksafarin 2019.
Äldrepolitiska frågor – förslag från distriktsstyrelsen och Bo Bergstad som är distriktsfunktionär 
inom området att föreningarna skall bilda en grupp som arbetar med de äldrepolitiska frågorna.
Smart senior – Distriktet har tecknat ett avtal med ”Smart senior” som till största delen handlar om
rabatter. Mer information kommer.
Indragna busskort – under oktober månad kommer protestlistor att finnas på månadsmöten m.m. 
Alla pensionärs/seniorföreningar i Gävle gör detta tillsammans.
60 + Mässan – var en succé och nu får vi se om det märks på medlemsantalet.
Bidrag till mässor – tas upp vid nästa möte
Boule – Vår boule ansvariga Kristina Ekstedt säger att intresset är mycket lågt men torsdags boulen 
fortsätter med en förhoppning om att fler intresserade kommer med.
IKT utbildningarna – stödet från distriktet gäller detta år och Gunilla kontaktar Vuxenskolan för 
att höra hur deltagarantalet till höstens kurser ser ut.
Programblad för hösten – Ordförande har tagit fram ett programblad som skall delas ut på 
månadsmötet till de som vill ha eftersom många av våra medlemmar inte har mailadress.



§  065  Ekonomi
Inger informerade om nuläget och påminde om att varje månadsmöte faktiskt går minus. 
Styrelsen enades om att från och med år 2018 kommer månadsmötena att kosta 70:- .

Kaffepausen och diskussion med valberedningen inför årsmötet i februari 2018

§  066  Månadsmöte
På månadsmötet i september kom ca 60 medlemmar. Nästa månadsmöte är den 17 oktober och 
planeringen inför det mötet och kvällsaktiviteten den 24 oktober på Söders Källa är helt klara.

§  067  Rapporter
KPR – Bo Bergstad informerade om att en ny kommunpolis anställts. Information kommer om 
vilka nya typer av brott som äldre människor utsätts för.
Ny lag har kommit angående utskrivning från sjukhus vilket berör Gävle kommuns platstillgång på 
olika boenden.
Förslag i KPR, att en IT-Malte skall finnas med inspiration från fixar Malte.
Funktionärsträff -  Gunilla rapporterade om att den 12 oktober har ett antal relativt nya 
medlemmar bjudits in på eftermiddagsfika tillsammans med några av våra funktionärer och dem ur 
styrelsen som kan närvara för att vi skall få lite idéer om vad vi inom SPF Ankare kan bli bättre på 
och lite nya förslag på aktiviteter. Plats för träffen är SPF Gavles lokal där vi kan vara ca 20 
personer. 

§  068 Medlemsfrågor och medlemsregister
Ingen ny statistik finns denna gång.

§  069  Föreningsguiden
Under mötet och i diskussionen med valberedningens representanter diskuterades om behovet av att
få tydligare uppdragsbeskrivningar inom de funktionsområden vi har. Frågan återkommer.

§  070  Nästa möte
November månads styrelse och månadsmöte sammanfaller den 14 november. Styrelsemötet startar 
09.30 och äter sedan gemensam lunch för att vara med på månadsmötet som startar kl 14.00.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin
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