
Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Gunilla 

Pålsson, Bertil Johansson, Estone Moberg, Astrid Nilsson, Lena Engström, John Johansson, 

Kennet Nyberg. Från valberedningen Leif Yngvesson. Adjungerad Svante Wennberg. 

Anmält frånvaro: Anders Bergzén 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes. 

 

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes    

      och lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna skrivelser: 

     ⦁ Protokoll från Distriktsstyrelsen Bilaga 1 

     ⦁ Nytt från Generalsekreteraren Bilaga 2 

     ⦁ Inbjudan till konferens inför det allmänna valet den 9 sept. Bilaga 3 

     ⦁ Planprogram, Färjestaden. Fullständiga handl. Biblioteket. Bilaga 4 

 

§5 Rapporter/information/annonsering 

     ⦁ Ekonomin är fortsatt god meddelade kassören. Bilaga 5  

       Styrelsen beslutar att ansöka om lotteritillstånd hos Mörbylånga  

        kommun med Lena Engström som lotteriföreståndare  

        ytterligare 3 år. 

     ⦁ Eken: Ekonomin på Eken är god. Renovering av köket är på  

        gång, därför ingen fördelning av pengar till PRO och SPF vid  

        årsskiftet 2017- 2018. 

     ⦁ Kommunpolitiker är inbjudna in till "Paneldebatt" på Eken den 9  

        februari. Planering med frågor och tidsschema görs av 

        Ekengruppen. 

     ⦁ Lokaler: MBAB:s ordf. Ulrik Branden har framfört önskemål om  

       att träffa representanter från SPF och PRO gällande Eken. Från  

       SPF deltar Ingrid Johansson och Bertil Johansson. Datum är  

        bestämt till den 15 jan. Vid kontakt med rektor Lena Johansson  

       Färjestadens skola framkommer att man från skolans sida inte  

        önskar behålla något av det som förvaras på Eken. 

       Vaktmästaren ska kontaktas innan man åtgärdar något. 

§6 Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 

     ⦁ För Månadsträffen i Ladan den 14 januari är programmet klart. 

     ⦁ Årsmötets program är under planering. Direktplanering på  

        nästa styrelsesammanträde. Årsmötet är den 18 feb. kl 14.00. 

     ⦁ Valberedningens arbete är i full gång, ännu saknas ersättare  

        för de som begärt att avgå. 

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar /aktiviteter 

     ⦁ Från Solvändans Teatercirkel, som har varit igång c:a ett år,  

       deltar cirkelledare Svante Wennberg på dagens möte. Inför en  

       föreställning behöver gruppen träna på den scen där teatern  

       ska uppvisas, vilket har planerats i Ladan i Färjestaden. 

       Problem har uppstått då Ladan är upptagen av Bågskytte- 

       klubben, som har sin materialförvaring uppe på scenen.  

       Skrivelse om detta har gått till kommunen, dock utan åtgärd.  

       Ordf. ska träffa teatercirkeln den 16 januai och diskutera olika 



       lösningar för att undvika att teatercirkeln ska lägga ner sin    

        verksamhet. Bilaga 

     ⦁ 2018 års tid-planering är klar. 

     ⦁ Gällande nycklar/lås till Eken. Alla som leder cirklar/aktiviteter  

        ska ha nyckel.  

        Utlämning av extranycklar bör undvikas. Kodlås planeras inte     

        att monteras in. 

§8 Medlemsrekrytering/medlemsregister 

     Medlemsstatusen var vid årsskiftet 828 medlemmar. Vi har  

     skickat ut 135 brev till de nya 65-åringarna under 2017. 

 

§9 Erbjudande. Resor 

     ⦁ Eve-Dos: Information om koll på dina mediciner. Bilaga7 

     ⦁ Mörbylånga kommun arrangerar "Information" Socialt  

        Företagande den 1 februari kl 18-20, Fiskargatan 4    

        Mörbylånga. Bilaga 8 

 

§10 Övriga frågor: Stora annonsen om Solvändans verksamhet  

       kommer i Ölandsbladet den 25 januari, då det är allmän  

       utdelning. 

 

Vid protokollet 

--------------------------------------- --------------------------------------------- 

Ordf. Ingrid Johansson Sekr. Gun-Britt Johansson 
 


