
 

2018-03-28  PROTOKOLL   

1 

 

 
 
Styrelsemöte nr 4-18, 2018-03-28 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Ulf Berg, Kristina Linde-
Jensen, Lillemor Skyllbäck, Ing-Marie Wahlström, Lars Christer Lundgren 
Birgitta Gustavsson (Programkommitten), Ing-Britt Mellberg-Färeby 
(Festkommitten) och Patrik Fornedal från Studieförbundet Vuxenskolan. 
  
 
40. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
41. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
42. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
Årsmötesprotokoll och den reviderade verksamhetsberättelsen skall skickas 
till styrelsens ledamöter. 
 
43. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
44. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. 
 
45. Medlemsfrågor 
Vi har nu 660 medlemmar. Det har tillkommit 12 nya medlemmar och tre har 
lämnat föreningen hittills under året. 
 
46. Styrelsens arbetsordning 
Förslaget till arbetsordning och ansvarsfördelning gicks igenom och 
fastställdes. Se bilaga till protokollet. 
 
47. Rapport från möte med KPR 
Ing-Marie rapporterade från mötet den 19 mars i KPR. Bl.a. har man arbetat 
med kommunens äldreplan, brukarrevision och välfärdsteknik. 
 
48. Programkommittén 
På nästa månadsmöte blir det mannekänguppvisning, Det är sista gången 
som Lassa Bergman på Svedlindhs medverkar med kläder. Beslutades att 
tacka honom med blommor. 
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49. Festkommittén 
Ing-Britt efterlyste medhjälpare till vårfesten. Dan skall ta upp frågan vid 
månadsmötet den 3 april. 
 
Planering för 80+festen i augusti och höstfesten påbörjas.  
Även sillunchen den 5 juni i Motorbåtsklubbens lokaler skall förberedas.  
 
Lillemor hjälper med utformning av affischer och annonsering på hemsidan. 
 
50. Rapporter och inkomna skrivelser 
Vi har fått en inbjudan till inspirationsdag för föreningens friskvårdsansvariga. 
Eftersom vi saknar en sådan behöver vi ta upp frågan om friskvården i 
samband med verksamhetsplaneringen. 
 
Det har kommit en ny PUL och Dataskyddsförordning. Om vi lämnar ut en 
medlemsförteckning skall personnumret tas bort ur listorna. 
 
Bengt bjuder in Sture Lööf för att ta ett nytt foto på styrelsen för hemsidan. 
 
Förbundet fördelar pengar för mässaktiviteter Senior Event News . 
Beslutades att inte delta. 
 
Frågan om ekonomiskt stöd för datorinköp kvarstår.  
 
51. Övriga frågor 
Beslutade att lämna frågan om vakanser i distriktets valberedning utan 
åtgärd. 
 
Birgit Fredriksson, föreningens representant i nätverket för Välfärdsteknologi, 
bör bjudas in till ett styrelsemöte. 
 
Vi har ingen representant med i ”Brukarrevision”. Frågan tas upp på nästa 
möte. 
 
Ulf rapporterade att det är färre SPF-medlemmar på SPF/PRO-danserna.  
 
Beslutades att  Dan skulle fråga Gerd om hon kan överta ansvaret för utskick 
av mail om evenemang, exempelvis danserna med PRO samuppdatering av 
e-postadresserna. Lillemor har ansvaret för uppdatering av hemsidan. 
 
Kaffevärdar vid månadsmötena diskuterades. Beslutades att de stora 
sektionerna (canasta, bridge, sång och dans) får i uppdrag att hålla med 
kaffevärdar. Ulf får i uppdrag att kontakta dessa i frågan. 
 
Erfarenheten av funktionärsträffen diskuterades. Alla enades om att träffen 
varit positiv. Tidpunkten var bra och aktiviteten bör fortsätta. 
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Dan rapporterade om möte med kommunen om Valborgsmässofirandet. Vi 
kan tänka oss att delta som brandvakt. Dan tar hand om uppdraget. 
 
52. Möte med Patrik Fornedal, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
 
Patrik inledde med att informera om att SV har en bas med föreläsare och 
underhållare som kan erbjudas.  Patrik lovade att med e-post skicka över en 
lista med programförslag. 
 
Tre programpunkter kan erbjudas gratis: 
Ingo Karlsson, musik, gratis på dagtid 
Johannes Mathisen , föreläsningar om ”Cykelturer i olika delar av världen” 
Patrik Fornedal, ”Det kontantlösa samhället” eller ”1930-talet”. 
 
Det finns också möjlighet att få en Workshop kring verksamhetsutveckling. 
Likaså finns flera alternativ för gratisföreläsningar. Föreningen kan också 
söka bidrag för evenemang från fonder och stiftelser. 
 
Patrik kan också ge oss en lista på studiebesök som kan ordnas. 
 
53. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


