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Styrelsemöte nr 6-18, 2018-05-30 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Kristina Linde-Jensen, Lillemor 
Skyllbäck, Lars Christer Lundgren, Gerd Löfgren, och Dagmar Helmfrid 
(studieansvarig). 
  
 
 
69. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
70. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
71. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
72. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
73. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Efter diskussion om medlemsavgifterna beslutades 
att Gerd kontaktar förbundet om påminnelser för medlemsavgifter. 
 
74. Medlemsfrågor 
Vi har nu 657 medlemmar. Vi har 17 nya medlemmar och 2 godkända som 
inte betalat än. 
 
75. Styrelsens arbetsordning och e-postrutiner. 
Styrelsens arbetsordning se bilaga till protokollet. 
 
E-posthanteringen fungerar med Gerd som ansvarig. 
 
76.  GDPR, nytt från förbundet 
Skrivelse från distriktet med förslag på hantering av personuppgifter gicks 
igenom. Gerd skall uppdatera efter våra rutiner i enlighet med skrivelsen 
som efter uppdatering noteras i loggboken för GDPR. 
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77. Förslag på större ”öppet event” 
Vid mötet redovisades åtta förslag på föredragshållare. Efter diskussion 
beslutades att Dan sammanställer förslagen i ett mejl till styrelsen och ber 
medlemmarna välja ut sin favorit. 
Beslut om eventet tas i samband med verksamhetsplaneringen och 
genomförs i så fall under första halvåret 2019. 
 
78. Höstutskick till medlemmarna 
Tidplanen och ansvaret för de olika delarna diskuterades. Framgår av 
Åtgärdslistan. 
 
79. Verksamhetsplanen 2019 
Dan skriver en version 0. till augustimötet. Bevakningsansvariga får i 
uppdrag att kolla upp aktiviteterna och startdatum. Dan ger instruktion i ett 
mejl till styrelsen, 
  
80. Frågor kring höstprogrammet 
Till månadsmötet den 4 september med lokalpolitiker förväntas styrelsen ha 
förberett frågor till politikerna. 
 
Birgitta har ett förslag om blomstervandring i Sjösakärret vecka 24. 
Beslutades att Kristina tar kontakt med Birgitta om detta. 
 
81. Möte med studieansvarig samt resansvarig 
Dagmar informerade om Minnesträningen. Hon kan själv vara ledare för 
kursen. Författaren Gabriella Wejlid, som skrivit kursboken, kan ev. 
medverka vid ett månadsmöte. Dan kontaktar Birgitta om frågan. Dagmar 
skriver något om kursen för höstprogrammet. Start i september och kursen 
hålls varannan vecka. Anmälan senast 20 augusti och max 10 personer. 
 
Läs och Res. Förslag att läsa om Berlin under hösten och resa våren 2019. 
Dagmar efterhör intresse på sillunchen och i höstprogrammet. 
 
Lars-Christer redogjorde för förslag om resa till Värmland, planering 
fortsätter. 
 
Studiebesök diskuterades. Svårt med studiebesök på SSAB. Lars-Christer 
funderar vidare på något till höstprogrammet. 
 
82. Gemensam pensionärslunch den sista onsdagen i månaden 
Det blir gemensam lunch för pensionärer i Oxelösund på Restaurang 
Järntorget den 30/5 och 27/6. Gerd skickar ut gruppmail om gemensam 
lunch. Luncherna bör även tas med i höstprogrammet. 
 
83. Ansökningar bidrag 
Ansökningar om bidrag för ny ljudanläggning och annonsering i tidningen 
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Nyinflyttad har skickats till Distriktet. Inget besked än. Annonsen i Nyinflyttad 
beställd. 
 
 
84. Styrelsens kostnadsersättning 
Bengts förslag om kostnadsersättningar beslutades. 
 
85. Må bra-dagen   
Dan medverkar vid Må bra-dagen den 18 oktober om någon ytterligare 
styrelsemedlem vill medverka skall Dan kontaktas. 
 
86. Övriga frågor 
PRO har frågat om det finns möjlighet att delta i vandringarna. Kristina tar 
kontakt med ledarna för vandringarna och meddelar PRO. 
 
87. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 
 
Bilaga: 
Styrelsens arbetsordning 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter 
 


