
                                                                 

20210907 Styrelsemöte, sammanfattning

Nu börjar det kännas som vanligt igen. Vi har haft vårt styrelsemöte i Vuxenskolans lokaler. Det vi 
pratade mest om var logistiken inför det uppskjutna årsmötet som sker den 14/9 i Hotell och 
restaurang Moskogen kl.13.30 med efterföljande medlemsträff. Nytt är att man måste anmäla sig 
och det sker enklast genom att meddela Elsie Mas på 073 805 78 86.
 
På medlemsträffen som börjar ca 15.00 medverkar våra representanter i KPR (Kommunala 
PensionärsRådet) Kerstin Bjarby och Catharina Stenberg samt kommunens representanter Ulrika 
Gärdsback och Kenneth Dahlström. Kom gärna fulladdad med frågor till frågestunden som följer.

I Magasin Leksand annonserar vi våra aktiviteter. Tyvärr infann sig ett fel i den senaste annonsen. 
Det gäller dagen för parkgolf i Insjön. Det ska vara MÅNDAG den 20/9 och inte torsdag som det 
står i annonsen. Det första man blir blind på är ögonen, som ordspråket säger, eller? Vi var 2 st som 
kollade annonsen många gånger men lyckades ändå inte se felet!
 
Vår Kickoff fick uppmärksamhet i Radio Dalarna och blev vad vi hört uppskattad av de medlemmar
och andra som deltog. Kul att få höra! Vi kommer också att söka marknadsföringsbidrag för denna 
aktivitet från distriktet.
 
Ett nytt höstprogram finns nu att tillgå antingen vid våra medlemsträffar eller via hemsidan 
www.spfseniorerna.se/leksand. Nytt är att medlemsträffarna kommer att ske på olika ställen i 
Leksand och att man ibland behöver anmäla sig. Detta för att vi ska kunna beställa rätt antal 
förtäring. Tisdagsvandringarna fortsätter hela hösten med start 14.00 vid Sveasalen (utom de 
tisdagar det är medlemsträff). Där behövs ingen anmälan. Den 16/9 kan man prova på att skjuta 
med luftgevär vid skjutbanan mellan Heden och Häradsbygden. Tid 16.00 och anmäl till Margith 
070 775 93 70. Vi fortsätter med Mat och prat men även det på olika ställen, eftersom Arenan inte 
kan ta emot oss. Närmast står lunch på Bosporen den 23/9. kl. 13.00, anmäl till mig Gunilla 
070 39 79 429 senast den 20/9. 

Vi behöver mer frivilliga i våra verksamhetsgrupper: friskvård, programgrupp, valberedning, 
hörsel/läkemedel, infogrupp, klubbvärdar. Hör av dig till någon i styrelsen  med vad du kan bidra 
med. Det är inte så betungande och många nya personer lär man känna. 
Glöm nu inte att anmäla dig våra kommande aktiviteter!

Vid datorn

Gunilla

http://www.spfseniorerna.se/leksand

