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Styrelsemöte nr 8-18, 2018-09-26 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Ulf Berg, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lillemor Skyllbäck, Lars Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Ing-Marie 
Wahlström, Birgitta Gustavsson och Lena Hellberg (programkommittén), Ing-
Britt Mellberg-Färeby (festkommittén) samt Johannes Mattisson (SV). 
  
 
 
 
99. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
100. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
101. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
102. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
103. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster 
 
104. Medlemsfrågor 
Vi har nu 655 medlemmar och 2 ansökningar om medlemskap. Sex 
medlemmar har tagits bort pga. obetald medlemsavgift och fyra har flyttat 
 
105. Verksamhetsplan 2019 
Genomgång av verksamhetsplanen och justering av bl.a. datum för de 
aktiviteter som skall genomföras. Dan justerar och färdigställer 
verksamhetsplanen för 2019. 
 
Ulf kommer att fråga PRO om SPF:s medlemmar kan delta i deras 
tipspromenader. 
 
Jan Norberg från Valberedningen kommer till styrelsemötet i oktober. Flera 
styrelseledamöter kommer inte att ställa upp för omval till nästa åt. 
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106. Ärenden från Programkommittén 
Beslutades att höja beloppet för underhållningen på månadsträffarna på 
Koordinaten till 2 500 kr/träff. 
 
Birgitta tar kontakt med föreningarna i Kiladalen och Oppeby för att få förslag 
på hur deltagarantalet på träffarna kan ökas. 
 
Birgitta redovisade reslutat på enkäten om önskemål på programpunkter på 
träffarna. Flest förslag fick ”Sång och Musik” följt av Mannekänguppvisning, 
Författarbesök, En författare berättar, Info från kommunen, Musikfrågesport 
mm.  
 
Datum för årsmöte blir den 19 februari 2019. Månadsträffarna planeras 
månadsvis med början den 5 februari och fortsätter som tidigare den första 
tisdagen i månaden. 
 
En ny enkät om programförslag skall lämnas ut på nästa träff. Birgitta 
föreslog att Elfriede skulle kontakta Svedlndhs för mannekänguppvisning. 
 
Beslutades att gruppmejl om månadsträffarna skall skickas en vecka för 
varje träff. Efter varje träffa skall information läggas in under ”100 ord” i 
Södermanlands Nyheter. 
 
107. Möte med Johannes Mattisson (Studieförbundet Vuxenskolan) 
SV har en kontaktperson för SPF-föreningar, Eva Gagnö, hon finns på 
kontoret i Nyköping på onsdagar kl. 10-15.  Rapporter skall skickas till SV i 
Eskilstuna. Adressen är Rademachergatan 38, 632 20 Eskilstuna. 
 
SV kan hjälpa till med framställning av affischer, annonsmanus, utveckling 
av föreningens verksamhet m.m. Den ersättning vi kan erhålla för våra 
aktiviteter är 25 kr/studietimme och 200 kr/ evenemang. Vinprovning kan 
vara bidragsberättigad liksom fågelskådning och blomstervandring.  
 
Vi bör anmäla aktiviteterna i förväg och ha namn och personnummer på 
personerna som får ersättning. 
 
Bengt sänder in utbetalningsunderlag till SV, kopior på fakturor, som styrker 
våra kostnader för höstens verksamheter. Cirkel- och sektionsledare 
rapporterar resp. verksamheter.  
 
 
108.  Inbjudan informationsträff 
Träff för programansvariga, studieansvariga och reseansvariga anordnas på 
Åsa Folkhögskola den 23 oktober. 
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109. Lokalfrågan 
Kurt informerade om en träff med Kustbostäder om lokalerna i Prisman. Vi 
behöver en ersättningslokal om vi skall flytta. Dan skriver till Kustbostäder i 
frågan. 
  
110. Övrigt 
 
Bengt och Dan ställer upp på Må Bra-dagen på Koordinaten. 
 
Thor demonstrerade vår musik och filmutrustning, 
 
111. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 


