
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 15 november 2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla Pålsson, Bertil 
Johansson, Lars Carlsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
Frånvarande:  Anders Bergzén och Estone Moberg, 
 
§ 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. Dina förmåner, my-Safety 
Inget av intresse. 
 
B. Plan- och bygg, Mörbylånga kommun 
Inget av intresse för styrelsen, är någon intresserad får vederbörande själv söka närmare 
information.  
 
C. Nominering av ledamöter till distriktsstyrelsen 
Det gäller dels att nominera ny distriktsordförande och dels två ledamöter. Solvändans 
styrelse har inget namnförslag av lämna.  
 
D. Vaccination 
Var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte. Information lämnades även på 
senaste månadsmötet.  
 
E. Seniorbladet 
Av seniorbladet framgår att en facebookgrupp för anhörigvårdare finns, projekt hur bryta 
ensamhet och att SPF har ett mall-paket av allehanda slag typ inbjudningar, möten etc.  
 
F. Höstkonferens i Oskarshamn    Bilaga 2 
Ordf Ingrid Johansson och Gunilla Pålsson åker.  
 
 
G. Protokoll från distriktstyrelsen    Bilaga 3 



 
 

För kännedom. I §7 nämns ett erbjudande om gratis broschyrer och distriktet får 1500 st 
som kommer att delas ut till de lokala föreningarna. I §10 ett glädjande besked att 
medlemsantalet har ökat.  
 
H. Arrangera DM i bridge     Bilaga 4 
Ordf Ingrid Johansson kommer att tillfråga Percy Nygren, som är ansvarig för bridgegruppen, 
om intresse finns hos dem för detta arrangemang.  
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi 
Kassören Annika Bäckström rapporterade att ekonomin är fortfarande god. Ny frys har köpts in. Ett 

visst överskott från månadsmötet i november.  

B. Eken, lokaler mm 

Lena Engström redogjorde för Ekens ekonomi som är god. Nya bord har köpts in. Ny 
högtalare har också införskaffats och ev kommer ytterligare två st att inköpas. Vi diskuterade 
detta och samtliga konstaterade att det inte föreligger behov av ytterligare två st  – kommer 
mest att användas vid fredagsarrangemangens lotteridragningar.  
Överbyggnaden mellan de två samlingsrummen ska tas bort, kontrollera så inte hörslingan 
skadas. 
Ekens nya frys flyttas från nuvarande plats nära diskmaskinen då utrymmet där är för  trångt. 
Placeras i stället i rummet där frysboxen står.  
Ekens piano kommer att skänkas till Äppelboendet. 
Nytt element behövs till nya SPF-kontoret. Beträffande igensättning av ena fönstret i nya 
kontoret kommer ingen reparation att göras utvändigt utanför fönstret. Lars Carlsson tar 
kontakt med Anders Bergzén om ev hämtning av fönstret för att påbörja fönsterbytet så fort 
som möjligt. Renoveringen av nya SPF-kontoret bekostas av SPF. 
 
C. Träff med stadgegruppen 
Ordf Ingrid Johansson var på detta möte i Högsby. Förslag att alla föreningarna ska ha 
samma stadgar och avgifter. Beträffande avgifterna vill föreningarna själva bestämma om 
detta. Förslag om förbundsråd. Öppet medlemskap och digitalt medlemskap har också 
diskuterats.  
 
D. Iordningsställande av Ladan 
Påpekande från kommunen att Ladan inte var iordningsställd efter månadsmötet. Tas upp 
till information på kommande månadskommittémöte i januari och då även hur man låser 
Ladan.  
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Träff med nya medlemmar 
Ca 33 nya medlemmar har anmält intresse av att komma. Styrelsen + Leif Jönsson 
medlemsansvarig samt Aina Gustafsson, Ami Bacher och Ketty Ingvarsson som är 
studieansvariga deltar.  
 
B. Julmarknad 25 nov 



 
 

Förberedelse av lokalen sker under lördagen.  
 
C. Julfesten 8 dec 
Ordf Ingrid Johansson kommer att via mail skicka ut uppdaterad ”vem gör vad-lista”.  
 
D. Årsmötet 2019 
Nya ordf i kommunfullmäktige Matilda Wärenfalk kommer att bjudas in.  
 
E. Försommarfesten 
Besked från kommunen att Ladan, som är bokad av SPF sedan lång tid tillbaka för 
Solvändans försommarfest, kommer att användas som vallokal inför EU-valet. Under mötets 
gång kontaktades John Johansson i Norra Möckleby om bygdegården där är ledig, vilket den 
också var, ordf Ingrid Johansson bokade den omgående.  
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Månadsträffarna 
Förslag att i stället för smörgås kan ex-vis soppa serveras på hösten och på våren 
kycklingsallad eller annan typ av sallad. Tas upp på månadskommittémötet i januari. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Någonstans mellan 840-860 medlemmar.  
Medlemsregistret är inte uppdaterat vad gäller den uppdragsroll man har i föreningen.  
 
§ 9. Erbjudanden, resor o dyl 
 
A. Erbjudande Kalmarsundsrevyn 
Informerade om detta på senaste månadsmötet.  
 
B. Torsåsrevyn 
För kännedom. 
 
§ 10. Övrigt 
Kennet Nyberg meddelar att träkursen är avslutad.  
Lars Carlsson meddelar att han inte ställer upp som styrelseledamot ytterligare 1 år.  
 
§ 11. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 6 dec  kl 9:30   
  
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 


