
Protokoll - SPF Ankarets styrelse

Tid och plats 12 september 2017 i Kulturhuset Gävle kl 9.30 – 12.00

Närvarande Ingrid Björklin ordförande
Gunilla Strandgren vice ordförande
Inger Friskman kassör
Britt-Marie Kjölsrud
Ann-Christine Andenius
Margaretha Wuopio sekreterare

§  052  Mötets öppnande
Ingrid hälsade oss alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  053  Dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes enligt utskickat förslag.

§  054  Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll, från den 15 augusti, godkändes och lades med beaktande till 
handlingarna.

§  055  Information från ordförande
Boule -  Kristina Ekstedt blir bouleansvarig och har även fått en boule tid i Boulehallen på 
torsdagar kl 13.00. Tisdagstiden finns kvar för dem som vill spela då.
Seniorkonsert - i april 2018. SPF Hille ansvarig.
Valberedning -  Hans Ström från valberedningen kommer till nästa styrelsemöte. AC Andenius 
avgår nästa år. Berndt Eriksson avsäger sig studieansvarig i Ankaret men sitter kvar i distriktet inför
2019.
Ridning-  prova på inbjudan har kommit information ges på månadsmötet.
IKT kurser - information på månadsmötet.
Smart senior – frågan ta upp nästa möte då Bo Bergstad inte var närvarande.

§  056  Ekonomi
Inger Friskman lämnar rapport och inget särskilt har hänt sedan sist. 
Vi har fått en faktura på 4000:- från Vuxenskolan för kopiering under våren, Inger kollar lite vad 
som kopierats.



§  057  Månadsmöte
Surströmming samlade 46 medlemmar varav 12 från Ankaret och genomfördes tillsammans med 
SPF Gavle. Till nästa år behövs annan planering för surströmming förslagsvis en aktivitet utanför 
månadsmötena och kanske i samråd med SPF Gavle.
Nästa månadsmöte den 19 september kommer Hans Ström och överlämnar ordförandeklubban 
officiellt till Ingrid. Därefter Rikard Berggren som med Elvis som tema. Annons på fredagen, som 
vanligt i lokalpressen och vi beställer för 70 personer.
Till månadsmötet den 17 oktober bjuds Jenny Boustedt från Gävle kommun för att informera om 
volontärverksamheten och Katarina Kallings berättar om Fängelsemuseet.

Den 24 oktober kvällsaktivitet Bay City Seven  kl 18.30 på Söders Källa – alla föreningar inbjudna.
Entré 180:- inkl. öl/vin och tilltugg. Annons kommer. Anmälan till Inger Friskman.

Månadsmötena i november och december genomförs enligt tidigare planering.

För våren 2018 
januari mötet - Året runt i bild med naturfotografen Göran Persson
februari -  årsmöte och XYZ spelar.
Mars -  Vad skall data vara bra för, kåseri av Kjell Höddelius i ca 30 min och Gavlekören.
April -  Brott i Operans värld med åklagare Mikael Dahlberg
maj - Vårlunch plats ej klar.

§  058  Rapporter  
60 + mässan - på medlemskortet får två gå för priset till en. SPF Gästrikland har  monter 27.
Bemanning till montern är klar.
Vad gäller ”Musik som Brobyggare” uppmanas projektledaren Siv Nyberg kontakta Bo Bergstad.
Funktionärsträff - ändrat datum då SPF Gavles lokal var upptagen. Nytt datum 12 oktober kl 
14.00. Gunilla och Margaretha fortsätter att planera och Gunilla tar gärna emot förslag på namn för 
träffen. Lokalen rymmer ca 20 personer.
Ordförandeträff för distriktet –  inbjudan till träff den 25 september.

§  059  Medlemsregisterfrågor
Medlemsantalet enligt registret är i dagsläget 609. En intresseanmälan kom i september.

§  060 Övriga frågor
Samarbete med Takterrassens resegrupp – förfrågan har kommit via mail om visst samarbete.
Frågan överlämnas till resesamordnargruppen som har ett överenskommet arbetssätt för hela 
distriktet.

§  061  Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Wuopio Ingrid Björklin  
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