
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan den 11 oktober 
2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Annika Bäckström, Estone Moberg, 
Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Lars Carlsson, Kennet 
Nyberg, Gunnel Nyberg  
 
§ 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, träff med stadgegruppen 
Till detta möte 24 oktober kallas distriktsstyrelsen och lokala föreningsordf, således är det 
endast Ingrid Johansson från Solvändan som deltar, plats blir Högsby.  
 
B. Grönstrukturplan Färjestaden 
Var och en som är intresserade kan själva bilda sig en uppfattning om kommunens förslag till 
bevarande av eller tillskapande av grönområden. Ritningar finns utställda bl.a på biblioteket.  
 
C. Protokoll distriktsstyrelsen Bilaga 2 
Några frågor som angavs i protokollet är erbjudandet om försäljning av Kombilotter, 
förmånstagare är Socialdemokraterna och då verkar inte SPF vara opolitisk. Distriktet 
föreslår att de lokala föreningarna övertar rollen som matpatruller med bl.a testa matlådor 
och betygsätta dessa. Till höstens distriktskonferens 19 november inbjuds fyra medlemmar 
från varje förening, viktig fråga är framtidsfullmakt vad det innebär.  
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi 
Annika Bäckström, kassör, redogjorde för ekonomin och den är god. Denna månad har flera 
större utgifter utbetalats. Diskuterade och beslutade kommande inköp av frysskåp med 
automatisk avfrostning och diverse inköp för iordningsställande av nytt SPF-kontor.  
Terminsavgiften för bowlsen är 250 kr – inga ändringar av avgifter får göras utan att först 
meddela kassören.  
 



 
 

B. Eken, lokaler mm. 
Lena Engström meddelar att Ekens ekonomi är god. Lena föreslår att även köpa in nytt 
frysskåp med automatisk avfrostning till Eken då det gamla ofta får frostas av manuellt. 
Diskmaskinen i stort sett klar att tas i bruk. Styrelsen är positiv till Ekengruppens förslag att 
flytta alla skåpen utanför gula rummet för att ge utrymme för ytterligare kapprum där. 
Skåpen flyttas till  ”stolrummet” och till Teatergruppens nuvarande förråd. Teatergruppen 
flyttar sina attiraljer till ett av de nyutrymda lokalerna.  
Arbetet med iordningsställande av nya kontoret kan i stort sett börja när som helst. Anders 
Bergzén ansvarar för insättning av lämpligt fönster. 
 
C. Träff med aktivitetsledare 
Det var ett bra möte.  
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Inbjuda nya medlemmar 
Planerad till 16 november kl 15. De som kan från styrelsen träffas kl 13.30. Inbjudningarna 
ska så fort som möjligt skickas ut.  
 
B. Månadsträff november 
Ordf. meddelar att hon är bortrest nästkommande månadsmöte och Anders Bergzén, vice 
ordf, får i uppdrag att ta över. Ofta problem med ljudanläggningen på Ladan varför detta 
måste noga kontrolleras inför månadsmötet så det inte blir samma bekymmer som vid 
oktobermötet. 
 
C. Styrelsemöte november 
Ändras till den 15 november.  
 
D. Plan 2019 
Planeringen för 2019 gicks igenom med att bestämma datum för kommande månadsmöten, 
årsmöte, styrelsemöten, fester och andra större arrangemang.  
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Festkommitteer, julfest 
Erbjudande om hjälp med framtagning av bord, stolar och dukning vid julfesten. Beslutade 
att vi är i större behov av hjälp med olika uppgifter under själva kvällen. Gunnel kontaktar 
Majvor Jäghagen om detta. Borde räcka med tre personer. 
 
B. Månadsträffarna 
Diskuterade hur månadsträffarna kan förnyas för att locka fler till dessa möten. Slopa 
något/några möten då mycket information kan hämtas via webben, facebook, foldrar mm på 
Eken?  
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 



 
 

A. Medlemsstatus 
21 medlemskap har avslutats, 10 nya medlemmar är på gång. Status är i dagsläget runt 840 
medlemmar. 
 
 
 
§ 9. Övriga frågor 
Anders Bergzén meddelade att han mötte upp SPF Seniorerna Falun då dessa var på 
Ölandsbesök och dom var imponerade av våra lokaler på Eken. 
 
Lars Carlsson, representant för Eken-gruppen, tycker att Eken-gruppen ska kunna få ta beslut 
i större utsträckning. Ingrid Johansson påpekar att kostnader överstigande 5000 kr måste tas 
i respektive styrelser.  
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 15 november kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Gun-Britt Johansson, SPFs tidigare sekreterare,  var inbjuden under kaffepausen varvid vi 
firade hennes 80-årsdag i efterhand med överlämnande av present. 
 

    

 

 


