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Styrelsemöte nr 5-18, 2018-04-25 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Ulf Berg, Kristina Linde-
Jensen, Lillemor Skyllbäck, Ing-Marie Wahlström, Lars Christer Lundgren, 
Gerd Löfgren, Kurt Tengroth och Birgitta Gustavsson (Programkommitten),  
  
 
 
54. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
55. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
56. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
57. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
58. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.  
 
59. Medlemsfrågor 
Vi har nu 660 medlemmar. En person har inträtt och en har utträtt ur 
föreningen. Vi har två medlemmar som fyller 100 år i år. 
 
60. E-postrutiner 
Lillemor och Gerd diskuterar vidare om arbetsfördelningen för e-post. 
Medlemmarna skall på månadsmöte mm uppmanas att vid behov anmäla  
ändrad e-postadress till Gerd. 
 
61. Rutiner för hantering personuppgifter enligt GDPR 
Efter diskussion och beslut om mindre ändring fastställde styrelsen förslaget 
till rutin. Den fastställda versionen är bifogad till protokollet. 
 
62. Rapport från G7-möte 
Kort rapport från mötet lämnades. Från distriktet framhölls att vi inför det 
kommande valet skulle framhålla att man skall kryssa ”årsrika” seniorer för 
att öka äldre i den politiska representationen. 
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SPF Oppeby-Harg har helt tagit bort ”vänmedlemmar” i stället får de köpa 
programmet. 
 
63. Rapport från Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen framhöll att vi bör söka Landstingets Aktivitetsbidrag. ti 
Efter diskussion beslutades att Dan tar kontakt med Distriktet för att få mer 
information vilka aktiviteter som Landstinget tidigare har beviljat bidrag. 
 
Styrelsens medlemmar får i uppdrag att fundera på aktivitet som vi kan 
genomföra och i så fall tidigast till hösten. 
 
Distriktsstyrelsen har beslutat riktlinjer för föreningsstöd för datorer o dyl. 
 
På distriktsstämman lades fokus på Seniorplan, boende, välfärdsteknologi 
och brukarrevision. Dan är kontaktperson t.v. för brukarrevision. Styrelsen 
bör söka en person som vill delta i distriktets nätverk för brukarrevision, 
Skriven information om Välfärdsteknologi och Brukarrevision kommer att 
finnas i lådan på skrivbordet på expeditionen för läsning under jourtid, 
 
64. Rapporter och inkomna skrivelser 
Kristina rapporterade att ett förslag har kommit från Vandringsgruppen att ta 
kontakt med SFI att erbjuda vandringar för invandrare. Kombination av 
språkträning och information om natur och allmänsrätt. Kontakt skall tas med 
kommunen. Planering avvandringar skall ske den 2 maj, 
  
65. Övriga frågor 
Annonsering i Gratistidningen Nyinflyttad Oxelösund diskuterades. Dan 
kommer att kontakta distriktet innan vi beställer annons. 
 
Inköpsrutinerna diskuterades. Beslutades att jourhavande på expeditionen 
skall anteckna behov i god tid på anslagstavlan på expeditionen. 
Ulf köper in det som kan inhandlas i Oxelösund. Annats får köpas av den 
som driver grågan efter beslut i styrelsen. Den som har jour bör kolla 
mjölktillgången i kylskåpet och se till att ta upp inköpet på listan i god tid. 
 
Inköp av ljudanläggning. Beslutades att köpa in en ny DVD som temporär 
lösning i avvaktan på ansökan om medel från distriktet. Thor ansvarar för 
inköpet. 
 
66. Information från Programkommittén 
Birgitta informerade om kommande månadsmöte. Till månadsmötet kommer 
även Linda Eklund från Södermanlands Museum för att informera om det 
nya museet. 
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67. Övriga frågor 
Till nästa möte bjuds Dagmar Helmfrid in. Vi skall ta beslut om förslaget på 
aktiviteterna Minnesträning och Läs och res. 
 
68. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 
 
Bilaga: 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter 


