
 

2018-10-31  PROTOKOLL   

1 

 

 
 
 
Styrelsemöte nr 9-18, 2018-10-31 
 
 
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), 
Jan Norberg (valberedningen) samt Birgit Fredriksson (välfärdsteknik). 
  
 
 
 
112. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
113. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
114. Föregående mötesprotokoll  
Tillägg till föregående mötesprotokoll:  
SPF har tagit del av och lämnat synpunkter på Oxelösunds kommuns 
rapport om välfärdstjänster.  
 
115. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
116. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Till nästa möte skall förslag på budget för 2019 
lämnas. 
 
117. Medlemsfrågor 
Vi har nu 656 medlemmar.  
 
118. Verksamhetsplan 2019 
Genomgång av verksamhetsplanen och justering av bl.a. datum för de 
aktiviteter som skall genomföras. Dan justerar och färdigställer 
verksamhetsplanen för 2019. 
 
Affischen för föredraget om Factfullness justeras.  
 
Ing-Marie fick uppdraget att utreda ev. pub-kvällar till hösten 
Ulf tar kontakt ang. fågelskådning i maj. 
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Dan föreslog att vi överväger utbildning/studiecirkel om datorer och smarta 
telefoner hösten 2019. Bengt utreder. 
 
Resor i egen regi under första halvåret 2019 ska annonseras i 
Årsprogrammet. Lars-Christer ansvarar. 
 
Gerd har upprättat tidsplan för årsprogrammet. 
 
Bevakningsansvariga skall notera startdatum för vårens aktiviteter och 
meddela Gerd. 
 
Funktionärsträff planeras till den 27 mars. Kristina är ansvarig. 
 
Vinprovning är planerad till 10 april. Lillemor ansvarar. 
 
119. Rapport från distriktskonferensen 
 
Dan rapporterade från diskriktskonferensen. Många äldre missar att söka 
bostadstillägg eftersom reglerna upplevs som krångliga. Information skall 
sättas upp på anslagstavlan och länk skall läggas till på hemsidan. 
 
120. Rapport från Må Bra Dagen  
Bengt rapporterade från Må Bra Dagen. Resultatet blev två nya medlemmar. 
Vi bör delta även nästa år, 
 
121.  Rapport från G7-möte 
SPF Rosenkälla har haft information om IT och mobilanvändning. 
Regeringen har anslagit 2 miljoner för att minska äldres ensamhet. Ing-Marie 
skall ta upp informationen i KPR. 
 
122. Rapport från Välfärdsteknik 
Birgit Fredriksson rapporterade från en konferens om välfärdsteknik. 
Det finns flera tekniska innovationer som kan underlätta för den som är äldre 
eller handikappade. Hon ville också ha förslag på två personer som kan ingå 
i hennes grupp. 
 
123. Valberedningen 
Jan Norberg gick igenom valberedningens uppdrag och vilka ledamöter som 
lämnar sina uppdrag. Valberedningens förslag skall vara färdigt till slutdatum 
för nästa års program eftersom förslaget skall ingå i programmet. 
 
124. Programkommittén 
Nästa veckas program handlar om hjälpmedel som förskrivs. Gerd skriver 
100 ord till SN. 
 
Julmötet blir på Järngrytan på SSAB den 4 december kl. 16.00. Kostnaden 
för deltagare blir 150 kr + 30 kr i subvention av föreningen. Beslöts att 



 

2018-10-31  PROTOKOLL   

3 

 

inbjuda nya medlemmar från 2018 till julmötet och att föreningen betalar för 
dem. De nya medlemmarna och styrelsen samlas efter måltiden för 
information och frågor. Dan skriver förslag till inbjudan, vilken distribueras av 
Gerd. 
 
Nästa års program för månadsträffarna är i princip klart Skriftligt förslag på 
program för månadsträffar 2019 och träffarna i vår lokal ska lämnas av 
Birgitta till styrelsen före nästa styrelsemöte den 29/11. 
  
125. Lokalfrågan 
Tankesmedjans bostadsgrupp samordnar arbetet med ett ”Pensionärernas 
hus”. Styrelsen kommer att informeras i frågan. 
 
126. GDPR 
Vi kommer inte att ha individuell information och godkännande av 
hanteringen av GDPR. Information skall lämnas i årsprogrammet. 
 
127. Övriga frågor 
Förslag lämnades att de stora sektionerna får i uppdrag att utse värdar för 
månadsträffarna. Ulf ansvarar för frågan. 
 
Tankesmedjan bör bjudas in till ett styrelsemöte för att redovisa sin 
verksamhet. 
 
Kristina lämnade synpunkter på informationen på hemsidan. Frågan får 
återkomma till senare styrelsemöten. 
 
Sparbanken har meddelat rutinerna för insättningar av kontanter ändrats, det 
krävs sparbankskort för insättning. I konsekvens med detta skall Thor också 
få behörighet att sätta in kontanter. Bengt ansvarar för att ordna detta. 
 
Beslöts att annonsera i Nyinflyttad även 2019. Vi betalar 1250 kr och 
distriktet resten mot faktura från oss. 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 


