
 

 

Möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 19 april 2017 
Närvarande: Urban Björn KPR, Gunnar Trued Trygghetsboendegruppen, Sven-
Christer Kihlén Trafikkommittén, Karin Malmgren Programkommittén, Eva Wind 
Expeditionskommittén, Kersti Jungsbo Medlemsregistret, Margareta Nissby 
Informationskommittén, Pia Ekström Studiekommittén, Hans Thors 
Friskvårdskommittén, Gunnar Helgesson Resekommittén, Mats Bergman Kören 
samt från styrelsen Herbert Carlén, Gunilla Barkar, Birgitta Wallman, Gun 
Eriksson, Holger Freij, Bertil Eek och Bo Bävertoft. 

Välkomna 

Herbert Carlén hälsade alla välkomna. 
 
Presentation 

De närvarande presenterade sig. 
 
Rapporter från kommittéerna 

KPR Urban Björn: Ett förslag har lagts från pensionärsorganisationerna att KPR ska 
sortera under kommunstyrelsen i stället för omvårdnadsnämnden. Något 
beslut/besked har ännu inte kommit. I första hand fungerar KPR som 
informationskanal från kommunen till pensionärsorganisationerna men vi kan även 
lägga förslag till kommunen. Kom gärna med förslag till frågor att ta upp i KPR! KPR 
och Trafikkommittén kommer att samverka i trafikfrågor. 
 
Expeditionskommittén Eva Wind: Arbetet löper på. 
 
Medlemsregistret Kersti Jungsbo: Det nya medlemsregistret Miriam har inneburit 
mycket extraarbete för medlemsregistrerarna och kassören. 
 
Friskvårdskommittén Hans Thors: Kommittén består av fyra medlemmar, eventuellt 
blir vi fem till hösten. Vattengymnastiken håller på att avslutas för våren, 
återkommer till hösten med 3 ledare och 5 grupper. Aktiviteten är populär men nya 
deltagare har kunnat beredas plats. Boule och golf fortsätter under sommaren. 
Förra sommarens försök med skogsvandringar och cykelturer under sommaren gav 
dåligt resultat och kommer därför inte att upprepas i sommar. 
 
Kören Mats Bergman: Kören har 58 medlemmar och är livaktig. 
 
Informationskommittén Margareta Nissby: Kommittén redovisar kommande och 
genomförda aktiviteter i MedlemsNytt, gruppmejl, webbplatsen och facebook samt i 
lokalpressen. En ersättare för Britt-Mari Tägt som distributionsansvarig behövs. 
Diskuterades frågan om att låta framtida MedlemsNytt enbart publiceras digitalt. De 
flesta rösterna talade för att det ligger ganska långt fram i tiden – men kanske en 
enkät till medlemmarna om de är intresserade av att avstå den tryckta produkten 
och enbart få den digitalt för egen del? 
 
Programkommittén Karin Malmgren: Hösten program är belsutat, nu gäller det 
våren 2018. Medlemsmöten andra onsdagen i månaden kompletterat med 
”medlemsträffar” på andra dagar, i första hand torsdagar. Styrelsens beslut om 
gratis kaffe avsåg enbart medlemsträffarna andra onsdagen i månaden. 
 



 

 

Resekommittén Gunnar Helgesson: Kommittén arrangarerar drygt 20-tal resor per 
år. De är glada över bokningssystemet. Är lyhörda för önskemål om resor. 
 
Studiekommittén Pia Ekström: När den nuvarande kommittén tillträdde för 11 år 
sedan var alla nya i kommittén men det fungerade bra. De behöver ytterligare en 
medlem nu. Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fungerar bra. 64 kurser 
har startat. Resultatet av förra sommarens satsning blev knapert varför inget sådant 
genomförs i sommar. 
 
Trafikkommittén Sven-Christer Kihlén: Kommittén kommer att med kommunen ta 
upp vinterns vinterväghållning, den bedöms som sämre än tidigare. Planerar möte 
om busstrafik som passar pensionärer och avgifter. Gärna ett medlemsmöte till 
hösten om äldre i trafiken. Inga sommaraktiviteter är planerade. 
 
Väntjänsten Gun Eriksson: Anita Bonde är ny som synansvarig. Det är oklart om 
lokal för höstens Kafé Björken. 
 
Trygghetsboendegruppen Gunnar Trued: Svaret på enkäten blev enormt och visade 
på ett stort intresse.På måndag ska man träffa kommunen genom Jonny Gahnshag 
för att tala om möjliga tomter för ett byggande. Även kontakter med fastighetsbolag 
som är intresserade om tomt finns. Gruppen tror inte på att kommunen ska bygga 
utan vill få igång ett privat företag. Till nästa nummer av MedlemsNytt planeras en 
notis så att även de som inte har tillgång till dator kan anmäla intresse.  
 
Övrigt 
 

Fotografering på våra aktiviteter och publicering av foton. En medlem har .påtalat 
att alla medlemmar kanske inte vill bli fotograferade och att bilderna publiceras. Det 
är därför viktigt att vid fotografering tala om att bilderna kan komma att publiceras 
så att de som inte vill vara med på bild kan säga ifrån. 
 
Befattningsbeskrivningar. Titta igenom dem och se dem som ett hjälpmedel. 
 
Den 10 maj efter medlemsmötet är det information för nya medlemmar. En 
representant för varje kommitté bör närvara. 
 
Mässor. New55-mässan blev inställd. Den 25-26 oktober blir det 60+mässa på 
Lugnet. Informationskommittén tar hänsyn till behovet av utdelningsexemplar av 
medlemsNytt 2017-3 vid beslut om upplagestorlek. 
 
Alkohol. Gunilla Barkar påtalar att äldre kvinnor dricker mer alkohol, vilket i sin tur 
orsakar fallskador. SOS Alarm och lasarettet behöver inkalla extra personal i 
anslutning till pensionsutbetalningar. 
 
Avslutning 

Herbert Carlén tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid penna och tangentbord, 
Bo Bävertoft 
 
 


