
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Solvändan den 12 april 2018  
           
Närvarande: Vice ordf Anders Bergzén, Annika Bäckström, Lena Engström, Astrid 
Nilsson, Bertil Johansson, Gunilla Pålsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Lars 
Carlsson. Estone Moberg  (fr o m §6) 

Frånvaro: Ordf Ingrid Johansson 

 

§ 1. Vice ordf Anders Bergzén öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg under §5 .    

§ 3. Föregående protokoll godkändes.   

§ 4. Inkomna skrivelser:  

A. I seniorbladet nr 2 uppmanas vi att delta i ”Vi går för världens barn” –  
 information om detta på månadsmötet.  
 Ny premie för Skandias gruppförsäkring från 1 april.  Bilaga 1 
 

§ 5. Rapporter/ information/annonsering 

A. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin som är god. Påskbasaren gav 
ett bra överskott, likaså ett litet överskott på Kyrkresan. 

B. Eken: Lena lämnade rapport om Ekens ekonomi som också är god. SPF har 
fått nytt lotteritillstånd.  

 Anders har skickat ett tack till Thuressons hönseri för sponsringen av ägg 
till påskbasaren.  

§ 6.  Planering månadsträffar/ fester/sammankomster m.m.   

A. Månadsmöte 15/4, allt är klart.   Bilaga 2 

Musik till kommande försommar- respektive höstfest är ordnad enligt 
Annika.   

B. 85+ festligheter – brev har skickats ut.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
§ 7. Policyfrågor/ styrelse/kommittéer/ cirklar/ aktiviteter 
 
 Gunnel har varit på konferens i Oskarshamn 9/4 för nya styrelsemedlemmar 

och lämnade rapport härifrån.  
 
 Anders och ett antal bowlsspelare från Solvändan har deltagit i SM-tävling i 

Borgholm med gott resultat.  
 
§ 8. Medlemsrekrytering/ medlemsregister 

 A. Uppdaterad medlemsstatus är 845 st. 

 
§ 9. Erbjudanden, resor o.d. 
 

Enstaka platser kvar till vissa resor men ännu är det inte bestämt om någon 
julresa. Estone får informera om detta på månadsmötet. 

  

§ 10. Övriga frågor.  

Lars undrade om det finns någon lösöresförsäkring på Eken. Denna fråga har 
tidigare varit uppe till behandling, Annika har en inventarielista där 
inventarierna uppskattas till 106 000 kr.  

- Beslutade att Anders kontaktar ett par försäkringsbolag hur stor premien i så 
fall kan komma att bli.  

§ 11.  Vice ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Nästa styrelsemöte är den 3 maj kl 9:30 

 

Vid protokollet 

 

Anders Bergzén   Gunnel Nyberg 
Vice ordf    Sekreterare 
  

 

 

 

 


