
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan 
den 6 september 2018  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson,  Estone Moberg, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson, Bertil 
Johansson, Lars Carlsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström, 
Lena Engström fr o m § 4 B 
 
Frånvarande: Anders Bergzén 
 
§ 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. Nytt från generalsekreteraren 
Lades till handlingarna Bilaga 2 
 
B. Inbjudan från SPF Seniorerna Ljungby-Mortorp 
Inbjudan avser två  personer. Ordförande kommer att tacka för inbjudan men att  
ingen har möjlighet att delta.  
 
C. Planprogram, Mörbylånga 
Vi anser att det är i första hand de som bor i Mörbylånga som bör engagera sig. 
 
D. Central uppbörd Bilaga 3 
Information från SPF Seniorerna ang förtydligande av nya gällande regler.  
Diskussion kring detta och samtliga tycker att reglerna är svårförståeliga. Annika Bäckström 
och Leif Jönsson ombesörjer inrapporteringen senast 21 september beträffande 
avgiftshöjningen. 
   
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi 
Annika Bäckström konstaterar att ekonomin är fortsatt god.  
 
B. Eken, lokaler m.m 



 
 

Lena Engström redogjorde för Ekens ekonomi och den är god. Lions har skänkt en större 
summa pengar som kommer att användas till diskmaskinen och dess installation. Behov av 
ytterligare rum –diskmaskinen bör flyttas från den tillfälliga uppställningsplatsen i rosa 
rummet. Ekengruppen kommer att sköta detta. Bestämdes att röja ut materiel och andra 
inventarier som tillhör skolan från de outnyttjade rummen så att dessa kan tas i anspråk. Dag 
bestämdes till den 19 september. 
 
C. ICA rabatt 
Vi har inte erhållit svar från ICA Kvantum och ICA Almers angående ”pensionärsrabatter”. 
Nytt brev kommer att skickas till dessa två affärer.  
 
D. Politikerträffarna 
Alla nio partierna i vår kommun har inbjudits till informations/diskussionsträff på Eken, ett 
parti åt gången. Intresset har varit gott och det har varit givande diskussioner under 
gemytliga former. 
 
E. Annons ÖB ang nya cirklar  ht 2018 
Denna annons har redan publicerats i ÖB. 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Träff med aktivitetsledare 20 september 
Träff med aktivitetsledarna och SV. Gick igenom planeringen för träffen med samling kl 12. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Bilda sektion under idrottsrörelse 
Gällande Bowlsen har Anders Bergzén kontaktat Ölands Idrottskrets och ansökt om 
medlemskap.  Kostnad 400 kr. Han har även kontaktat SPFs distrikt och fått klartecken 
därifrån.  
 
B. Festkommittéer 
Frågan har ställts vid månadsmöten och vid senaste månadskommittéträffen om att avlasta 
styrelsen med att anordna försommarfesten och julfesten. Visst intresse finns och 
förhoppningsvis får vi ett positivt besked.  
 
C. Cirklar/aktiviteter 
Konstaterar att kostnaderna till inhyrda ledare inte alltid täcks av deltagaravgifter. 
Förändring av deltagaravgifter för cirklar och aktiviteter ska diskuteras med ordf. och kassör. 
T.ex. språkcirklar, bowls, bridge m.fl.   
Diskussion med Lars Carlsson om ev nybörjargrupp i bowlsen . Klot finns för utlåning. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Solvändan har nu  845 medlemmar plus ca 15 nya på väg in.  
 



 
 

 
§ 9. Övriga frågor 
Inga 
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 11 oktober kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

 

Under kaffepausen passade ordf Ingrid Johansson på att gratulera Gunnel Nyberg inför 

hennes kommande födelsedag, vilket hon uppskattade mycket och tackade alla för 

presenten.  

    

 


