
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Solvändan den 8 mars 2018 
 
Närvarande:   Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Annika Bäckström, Lena Engström, 
Astrid Nilsson, Bertil Johansson, Kennet Nyberg och Gunnel Nyberg 
 
Anmält frånvaro:   Estone Moberg, Lars Carlsson och Gunilla Pålsson 
 
§ 1 Ordf Ingrid Johansson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg under § 5 och § 6.  
 
§ 3 Det konstituerande protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Inkomna skrivelser – för ovanlighetens skull inga inkomna skrivelser. 
 
§ 5 Rapport/information/annonsering 
 

A.  Ekonomi: Kassören lämnade ekonomirapport och konstaterade 
 att ekonomin är fortsatt god.   Bilaga 1 
 
 Diskussion om huruvida bilersättning ska utgå eller inte avseende 

studiebesök på annan ort. Klara riktlinjer finns för detta men mer 
information behövs till studie- och aktivitetsledare. Kommer även att 
informera om detta på kommande månadsmöte. 

 
B. Smaragdskolan hyr inte längre ut köket till SPFs matlagningskurs.  
 Ketty Ingvarsson kommer få i uppdrag att närmare undersöka alternativa 

kök.  
 
 Lena Engström meddelade att Ekens ekonomi är god.   
 SPF har ansökt om nytt lotteritillstånd. 
 
 Leif Jönsson ska få ersättning för sina utlägg i samband med snöröjningen 

vid Eken. 
 

§ 6 Planering månadsträff/fester/sammankomster mm 
 
 A.  Månadsträff mars:  Från programmet stryks trafikinfo.   Bilaga 2 
  Reseprogramspärmen behöver uppdateras innan månadsmötet. 
 
 B. Ordf ”semester”: Inbjudan till 85+  skickas ut den 10 april, Annika, Gunnel 
  och Gun-Britt håller i detta. Jan-Erik kommer att spela.  



 
 C.  Musik till försommarfesten den 26 maj är inte klar än.  Annika och Astrid  
  undersöker vidare, två alternativ finns.  
 
§ 7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar aktiviteter 
 
 A. Reseersättning, se under § 5 A. 
 
§ 8 Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
 A.  Medlemsstatus. Ca 850 medlemmar. Några medlemmar har betalt  

 Medlemsavgiften till det gamla gironumret.  Annika kommer att korrigera 
detta. 

 
§ 9 A. Golfkarusell: Bertil informerade om kostnad etc. Konstaterar att det i  
  dagsläget inte är aktuellt då ”karusellen” kräver ganska stort utrymme. 
 
 B. Underhållning ”Cornelius”. Beslöt att avvakta eventuellt till hösten då  
  många aktiviteter redan finns på programmet i maj månad. Bilaga 3 
 
§ 10 Inga övriga frågor.  
 
 Anders och vi övriga önskade ordf trevlig ledighet . 
 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 Nästa styrelsemöte är 12 april kl 9:30. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ingrid Johansson    Gunnel Nyberg 
Ordf     Sekr 
 


