
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna  Solvändan                       
den 3 maj 2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Estone Moberg, Astrid Nilsson, Lena 
Engström, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Lars Carlsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg 
 
Frånvarande: 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. Info om distriktskonferens i Oskarshamn 22 augusti, program skickas ut senare. 
 
B. Sommarbrev från distriktsordförande. Påpekas att om man anmäler sig till någon 
konferens och uteblir kommer lokalavdelningen att debiteras.   Bilaga 2 
 
C. Protokoll från distriktsstämman 19 mars, lades till handlingarna.  Bilaga 3 
 
D. Info gällande nya GDPR eller PUL-lagen. Innan foto från kurser eller sammankomster tas 
bör man fråga om någon inte vill bli publicerad på hemsida eller facebook. Bilaga 4 
 
E. Protokoll från distriktsstyrelsen den 18 april, lades till handlingarna.  Bilaga 5 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. I frånvaro av kassören Annika Bäckström rapporterade vice kassören Bertil Johansson om 
fortsatt god ekonomi.  
 
Lösöresförsäkring: Anders Bergzén har kontaktat två försäkringsbolag Dina förs. och LF. I 
försäkringen ingår skydd mot brand, inbrott och vattenskada. Beslutar  
 

- att Anders kontaktar LF för att teckna avtal med dem. 
 



 
 

 
B. EKEN – Lena Engström lämnar ekonomirapport. Diskussion om att få förfogande till 
ytterligare utrymme. Skolan har tagit sina saker men kontakt måste tas med vaktmästarna 
på skolan vilket av utrymmena dom vill förfoga över. Ingrid ska kolla igenom sina mail för att 
se vad som tidigare överenskommits.  
Färg på ytterväggen ska åtgärdas, Lars Carlsson har anmält detta till MBAB, likaså det 
sönderkörda staketet.  
 
C. 85+ som blev en lyckad tillställning. 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Månadsträffen 6 maj i Norra Möckleby med kroppkakor och teaterföreställning.  Estone 
Moberg meddelar att allt är färdigplanerat.  
 
B. Grillaftonen blir på Möllstorps camping den 16 maj kl 17. Astrid Nilsson håller i 
förberedelserna. 
 
C. Försommarfesten den 26 maj. Gick igenom vad var och en ska hjälpa till med. Info på 
månadsmötet med föranmälan.  
 
D. Sommaraktiviteter. Många aktiviteter är på gång bl.a  musik i Skärlöv med underhållning 
av Gubbaspel, line dance uppvisning 17 juli, Trädgårds och Blomsterträff den 21 juli på Eken, 
Nostalgikväll i Björklunden 4 augusti – Lars meddelar att bussen går via Mörbylånga. Ingen 
info om ev hamnfest i Färjestaden. 
 
E. Höstfesten är planerad till den 22 september men många från styrelsen är då på resa till 
Kroatien. Diskuterade annat datum men många av styrelsemedlemmarna tycker att festen 
kan ställas då månadsmöte är 7 oktober och julfesten är den 8 december men däremellan 
kommer bl.a julmarknaden. Ingrid tar upp detta på kommande månadsmöte.  
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Ersättning till aktivitet- och cirkelledare kommer att höjas till 300 kr/termin. Om två ledare 
delar på en aktivitet/cirkel får dom dela på nämnda summa. Om en ledare ansvarar för flera 
aktiviteter/cirklar utgår bara belopp för en aktivitet.  
SV ska bjuda cirkel/aktivitetsledarna på fika – Aina håller i detta.  
 
Ny cirkel på gång – spela ”gurka” och ev även andra kortspel, tärningsspel.  
Schack diskuterades också, frågan tas upp på månadsmöte om intresse finns för detta. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Ingen ny info om medlemsstatus. 
 
 



 
 

 
§ 9. Erbjudanden, resor o dyl 
 
Inget nytt av intresse. 
 
 
§ 10. Övrigt 
 
Besök av riksdagsledamoten Solveig Zander den 4 maj som besöker Äppelboendet. Hon 
kommer även till Eken. Tyvärr kort framförhållning.  
 
Har några från bridgegruppen anmält sig till distriksmästerskapet, Estone Moberg kommer 
att efterhöra detta.  
 
Vinnarna i den kommande lotteridragningen i ”Att gå för världens barn” kommer att 
meddelas på månadsmötet i augusti i Algutsrum? 
 
§ 11. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 12 juli kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    


