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Styrelsemöte nr 10-18, 2018-11-28 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Ulf Berg, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lillemor Skyllbäck, Lars-Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Ing-Marie 
Wahlström, Kristina Linde-Jensen, Birgitta Gustavsson (programkommittén). 
  
 
 
 
128. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
129. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
130. Föregående mötesprotokoll  
Tillägg till föregående mötesprotokoll:  
SPF har tagit del av och lämnat synpunkter på Oxelösunds kommuns 
rapport om välfärdstjänster.  
 
131. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
132. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Förslag på budget för 2019 lämnades och vissa 
poster förklarades. 
 
133. Medlemsfrågor 
Vi har nu 651 medlemmar och 4 ansökningar om medlemskap.  
 
134. Verksamhetsplan 2019 
Genomgång och diskussion om verksamhetsplanen. Dan justerar och 
färdigställer verksamhetsplanen för 2019. 
 
135. Genomgång av årsprogrammet för 2019 
Manusstopp för årsprogrammet blir den 7 december. Programmet skall 
tryckas i 800 ex, 
 
Flera delar och datum klara bl.a. bio och vandringar. Gerd noterade 
ansvariga för delar av Årsprogrammet och bevakar att de levereras i tid.  
Startdatum skall meddelas för resp. aktivitet. 
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Kristina och Lars-Christer gick igenom förslaget på utflykter i Sörmland under 
2019. Utflykterna innebär att samling sker vid stora parkeringen och 
samåkning i bilar med gemensam avfärd.  Lars-Christer och Kristina 
ansvarar för att skriva om detta i årsprogrammet. 
 
Gemensamma luncher diskuterades och Gerd blir ansvarig för frågan. 
 
136. Årsmötet 2019 
Årsmötet ska hållas den 20 februari kl. 15.00. 
Lillemor är ansvarig för årsberättelsen. 
 
137. Möte med nya medlemmar  
Dan bjuder in nya medlemmar till vår lokal för ett möte där vi informerar om 
verksamheten och bjuder på smörgås och kaffe. Mötet planeras till torsdag 
31 januari kl. 10.00.  Gerd tar fram lista på medlemmarna för inbjudan. 
 
138. Rapport från KPR 
Ing-Marie rapporterade från senaste KPR-mötet. Marianne har beslutat att 
inte längre medverka i KPR. Fria bussresor för äldre har diskuterats. 
Kustbostäder har medverkat bl.a. med information om underhållsplaner för 
Sjötången. Dan berättade att SPF Rosenkälla har haft information om IT och 
mobilanvändning. Regeringen har anslagit 2 miljoner för att minska äldres 
ensamhet. Ing-Marie skall ta upp frågan i KPR. 
 
139. Programkommittén 
Birgitta informerade att 109 deltagare hade anmält sig till Jullunchen. Det 
kommer att bli tipsfrågor och lottdragning. 
 
Birgitta gick också igenom 2019 års program för månadsträffarna.  
 
Vidare gick förslaget om föreläsningar i SPF-lokalen igenom. Ingen betalning 
för medlemmarna, ev. försäljning av fika lika som vid bioföreställningarna.  
 
140. Gemensamma luncher 
För de som önskar blir det gemensam lunch på Elsas Kök & Bar på 
torsdagar. Affisch skall sättas upp i fönstret på SPF-lokalen. 
 
Nästa års program för månadsträffarna är i princip klart  
  
141. Lokalfrågan 
Kurt rapporterade om utvecklingen av lokalfrågan. Han kommer att bevaka 
frågan och rapportera till styrelsen även när han lämnat styrelseuppdraget. 
 
142. Styrelsemöten 2019 
Lillemor gör förslag på datum för styrelsemöten under 2019. 
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143. Övriga frågor 
Sparbanken har meddelat rutinerna för insättningar av kontanter ändrats, det 
krävs sparbankskort för insättning. Konsekvensen blir att endast Bengt kan 
sätta in kontanter, gäller bl.a. biobiljetter. 
 
Beslöts att annonsera om SPF i Nyinflyttad även 2019.  
 
Rapport om Seniorplan. Dan har svarat distriktet i frågan. 
 
SPF Nyköping vill göra reklam för kafeterian i Pensionärernas Hus. När vi är 
i Nyköping är vi välkomna att ta en fika på Café 3:an i Pensionärernas Hus, 
öppettider måndag-fredag 9.00–15.00.  
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 


