
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan den 9 augusti 
2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Estone Moberg, Astrid Nilsson, Lena 
Engström, Bertil Johansson, Lars Carlsson, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
Frånvarande:  Gunilla Pålsson och Kennet Nyberg 
 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Ordf Ingrid Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med tillägg under p. 4, 5 F-G, 6 D samt 7 C.  Bilaga 1
   
§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser  
 
A. Distriktsmästerskap 
Distriktsmästerskap har hållits i bridge, boule och golf. Inga från SPF Solvändan har deltagit. 
2019 kommer golfmästerskap att hållas i Oskarshamn – John Johansson kommer att 
tillfrågas om eventuell deltagande i tävlingen. 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi. Bilaga 2 
Fortsatt god. Behållning från festen i Björklunden går jämnt ut. Inte så stort överskott av 
brödförsäljningen på Färjefesten då det var ganska dålig uppslutning av besökare.  
 
B. Eken 
God ekonomi. Städfirma har nu anlitats för storstädning. Diskussion om ev.inköp av ett 
frysskåo/box för SPF:s räkning. Nya diskmaskinen ännu inte på plats.  
 
C. Björklunden 
Uppskattad fest. På grund av grillningsförbudet hade färdiggrillad mat beställts.  
 
D. Färjefesten. 
Se under punkt § 5A. Mycket arbete i det varma vädret för inte så stor ekonomisk 
behållning.  
 



 
 

E. Gåva till FIK. 
Styrelsen beslutade att skänka 1000 kr till FIK som hjälp till återuppbyggnad av anläggningen 
i Sjöbergs hage. 
 
F.  ICA – pensionärsrabatt 
Brev har skickats till ICA Kvantum och ICA Almers. Om inget svar inkommer ska nytt brev 
skickas ut med begäran om svar.  
 
G. Stor annons, aktiviteter 
Två gånger per år brukar en stor annons publiceras i Ölandsbladet där SPF Solvändans alla 
aktiviteter framgår. Ingrid Johansson kontrollerar tidigare annonser. Distriktets gemensam 
annons i Barometern med septembers aktiviteter snart dags att skicka in. 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Färjefesten 8/8 
Se § 5A samt § 7 C. 
 
B. Politikerveckor under augusti Bilaga 3 
Förhoppningsvis kommer det många seniorer för att lyssna på och fråga ut   
våra politiker.  
Bestämdes att inte ha lotterier.  
 
C. Månadsträff aug/sept 26/8 
Färdigplanerat enligt Astrid Nilsson. 
 
D. Styrelsemöte sept 
Nytt datum för styrelsemöte blir den 6 september. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Teatercirkeln 
Teatergruppen kommer att spela upp teatern ”En dag på Café Solvändan” i Norra Möckleby 
Bygdegård den 31 augusti. Behållningen går till Bygdegården, som tack för lån av lokal vid 
repetitionerna under den gångna vintern.  
Inget ytterligare svar från kommunens kultursamordnare ang Ladan och bågskyttarnas 
verksamhet. 
 
B. Resegruppen, julresa, Kroatien 
Resegruppen har haft träff med Gårdbybuss om kommande resor. Förslag finns på 
musikalresa i november. Kroatienresan har haft en del avhopp men trots detta kommer 
resan att genomföras med ett pristillägg bl.a. på grund av den dåliga svenska valutakursen. 
Några platsen kvar på hemliga resan den 4/9. 
 
 
 



 
 

 
C. Blå kiosken 
Kiosk har köpts in till SPF Solvändan och användes första gången vid färjefesten. Har 
iordningsställts och målats i en fin blå färg. Lars Carlsson har ansvar för denna samt ordna 
plats för ”vinterförvaring”.  
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Antalet medlemmar ca 850 st. Brev ska skickas till nyblivna 65+ men inte helt lätt med 
registerutsök.  
 
§ 9. Övriga frågor 
 
Anders Bergzén tog upp frågan om det finns möjlighet att bilda en idrottssektion för 
bowlsen, som är en aktivitet inom Solvändan.  För att få spela i ÖM-spelen måste dom vara 
medlemmar i Ölands Idrottskrets. Anders får i uppdrag att undersöka huruvida detta är 
möjligt och ska kontakta SPF distriktskansli och då främst Harriet Larsson.  
 
Lars Carlsson undrade om det måste åligga styrelsemedlemmarna att anordna vår- och 
höstfesterna liksom julfesten. Kan man få till en eller flera festkommittéer liknande den vid 
Sommar/Nostalgifesten? Frågan tas upp på månadsmötena. 
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 6 sept kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    

 


