
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan den 17 juli 
2018  
 

Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Estone Moberg (fr o m §4E), Astrid 
Nilsson, Lena Engström, Gunilla Pålsson (fr o m §5A), Bertil Johansson, Lars Carlsson, Kennet 
Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
 
§ 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. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Inbjudan Distriktskonferens i Oskarshamn. Bilaga 2 
Ingrid Johansson och Gunnel Nyberg åker. Ytterligare några ska tillfrågas. 
 
B. Nytt från Generalsekreteraren.  Bilaga 3 
Läggs till handlingarna. 
 
C. Verksamhetsberättelse från förbundet 
Verksamhetsberättelsen läggs på SPFs kontor på Eken. 
 
D. Protokoll distriktet Bilaga 4 
Läggs till handlingarna. 
 
E. Seniorbladet Bilaga 5 
Kommentar angående Vårdcentralspatrullen. Må Bra-gruppen kommer  
att tillfrågas om detta är av intresse för dem.  
 
F. Dina förmåner juni Bilaga 6 
Inget av intresse för oss. 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
 
A. Ekonomi/lösöresförsäkring Bilaga 7 



 
 

Annika Bäckström redogjorde för ekonomin som är fortsatt god.  
Lösöresförsäkringen är betald. Försäkringsbrevet förvaras hos Annika. 
 
B. Eken 
Lena Engström konstaterade att ekonomin är god. Diskussion angående städning 
av lokalerna, som har bestämts till augusti.  Förslag från Ekengruppen om att hyra in 
städhjälp vid storstädning. 
 

- Beslutade att två gånger per år hyra in städhjälp. Kontakt tas med PRO för att 
informera om detta.  
Dessutom kontakt med Aina Gustafsson angående hur rumsschemat ser ut under 
augusti.  

 
C. Försommarfesten 
Gav ett visst överskott. 
 
D. Skärlöv 
Uppskattat evenemang om än blåsigt väder. 
 
E. Gå för världens barn 
29 medlemmar har lämnat in sina kuponger.  Rapport till Distriktsstyrelsen. Lycklig lokal vinnare  
blev Håkan Karlsson. Som pris får vinnaren fritt inträde till nästkommande fest. 

 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Linedance/utställning 17/7 
Planering klar. Folder för höstens aktiviteter finnas tillgängligt. Vid utomhusarrangemang 
som detta vore det bra med träbockar med planka att sitta på. Kommer att kollas upp av 
Kennet Nyberg  och Lars Carlsson 
 
B. Pelargon och trädgård 21/7 
Gunilla Pålsson håller i detta. Kaffeservering och lotterier samt försäljning av blommor och 
andra saker.  
 
C. Nostalgifest 4/8 
Eftersom det är så torrt väder kommer anmälan till räddningstjänst att göras angående 
grillningen. Lars Carlsson gör detta. 
 
D. Färjefest 8/8 
Lars Carlsson ska kolla upp om ev inköp av begagnad kiosk som ska användas vid 
brödförsäljningen i hamnen. I annat fall får den gamla lånade kiosken användas men 
behöver iordningsställas. Sångunderhållning av Sångcaféet. 
 
E. Politikerveckan 10/8 
Ekenpersonalen ansvarar för kaffeservering.  Affischer är uppsatta och info. finns på hemsidan och 
Facebook. 
Lämna gärna in frågor i förväg till Ingrid Johansson som kan vidarebefordra dem till politikerna. 



 
 
 
F. Månadsträff 26/8 
Enligt Astrid Nilsson är allt ordnat. Ingen tolkhjälp ska beställas. Underhållning av träblåskvartetten 
YMCA. 
 

§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Golf DM 
Ingen anmäld från Solvändan. 
 
B. Teatergruppen 
Svårt att hitta lokal för teatergruppens repetitioner. Scenen i Ladan är belamrad av material 
från bågskyttesklubben. Ingrid Johansson har haft mailkontakt med kommunens 
kultursamordnare, men hon har ingen lösning på problemet. Fråga för politikerna om 
avsaknad av lämpliga lokaler i Färjestaden.  
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. 65+ utskick 
Utskick ska göras men det är svårighet att få fram de nya blivande 65-åringar ur registret. 
Medlemsregistrerare Leif Jönsson ska kontaktas om hjälp. 
 
§ 9. Övrigt 
 
Skrivelse till ICA-affärsinnehavare i Färjestaden angående pensionärrabatt liknande den som 
finns hos ICA Maxi i Kalmar.  Bilaga 8 
Skrivelse från Polisen om att utredning av stölden på Eken är nerlagd.  Bilaga 9 
 
Fixa fika till månadsmöte: 
Augusti: Estone och Bertil 
September: Astrid och Gunilla 
Oktober: Gunnel och Kennet 
November: Lars och Lena 
December: Annika och Anders 
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 9 augusti kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 


