
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 6 december 2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla 
Pålsson, Bertil Johansson, Lars Carlsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
Frånvarande: Estone Moberg 
Från Valberedningen:  Leif Yngvesson, sammankallande 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Ordf Ingrid Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes Bilaga 1
   
§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Dina förmåner   
Utskick från Förbundet – avser bl.a Familjens Jurist, IF försäkring  mm.  Bilaga 2 
Finns att läsa mer om detta på hemsidan. 
 
B. Protokoll från Distriktet Bilaga 3 
Flera föreningar använder en SPF-app för spridning av information, kostnad 1,50 kr/medlem. 
Vi anser att Face book, vår hemsida, foldrar och anslag på Eken fungerar lika bra för att få ut 
information till medlemmarna. 
Distriktet kommer att bjuda in till en konferens under våren (4/4) för nyvalda 
styrelsemedlemmar. 
 
C. Marknadsföringsbidrag Länsförsäkringar 
Från och med 2019 får SPF Solvändan ansöka om bidrag senast 31/3 och 31/10 . Kassör 
Annika Bäckström kommer att handlägga detta tillsammans med medlemsansvarige Leif 
Jönsson. 
 
 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, inköp 
Kassören Annika Bäckström meddelar att ekonomin är fortsatt god.   
 
 
 



 
 

B. Eken, lokaler, inventarieinköp 
Lena Engström meddelar att Ekens ekonomi är god. Beslut tas, i enighet med förslag från 
Ekengruppen, att Ekens överskott  innevarande år inte ska fördelas mellan SPF och PRO utan 
återinvesteras på Eken.  
Sopsorteringen måste bli bättre på Eken. Städning är bestämt till den 26/1 . 
 
C. Julmarknaden 
Julmarknaden var välbesökt och försäljningsresultatet av hantverk och brödförsäljning blev 
mycket gott liksom lotteriförsäljningen. Inför nästa basar bättre planering  önskvärd  
gällande kök och servering.  
  
D. Månadsträff i januari 
Besked från månadskommittégruppen att allt är färdigplanerat.  
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Julfesten 
Ordf Ingrid Johansson har skickat ut vem-gör-vad lista och denna gicks igenom liksom 
inköpslistan.  
 
B. Reseträffen 14 december 
Vi träffas kl 13 för förberedelser inför träffen 
 
C. Aktivitets- och cirkelledare 
10 december kl 12.00 -  14.00 har alla aktivitets- och cirkelledare inbjudits till Eken. Kassör 
Annika Bäckström betalar då ut ersättning för utlägg.  
 
D. Årsmötet 
Gick igenom programmet för årsmötet. 
 
E. Kontorsflytt 
Planerar att börja flytten med start 14/1. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Valberedningen 
Diskussion med sammankallande i valberedningen Leif Yngvesson inför det kommande 
årsmötet. 
 
B. Verksamhetsberättelse 
Eventuellt kommer rapporterna från resor, aktiviteter och cirklar att ligga som en separat 
bilaga till verksamhetsberättelsen.  
 
C. Folder 
Fortsättningsvis kommer sekr Gunnel Nyberg att göra SPF-foldern. 
 
 



 
 

 
D. Policy gällande cirklar/aktiviteter 
Diskussion vilka regler som ska gälla för aktivitet ”utanför” SPF:s regi. Även diskussion 
gällande hantering av kontanter innom en cirkel, så kallad ”handkassa”. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Ca 860 medlemmar 
 
 
§ 9. Övrigt 
 
A. Protokoll 
Sekr Gunnel Nyberg kontaktar Distriktet om regler kring hur länge man måste spara SPF-
protokollen.  
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 10 januari kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    

 


