
SPF seniorerna Trögd Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte i SPFseniorerna Trögd 2019-11-27 i Hembygdsgården Veckholm

Närvarande: Monica Johansson ordförande

Sture Pettersson v ordförande

Marianne Andersson sekreterare

Else-Britt Andersson kassör

Ingvar Bergdal Webansvarig

Kerstin Ryman styrelseledamot

Mona Ahlberg styrelseledamot

Bengt-Olof Lennartsson suppleant

Ingemar Andersson suppleant

Kurt Gådevid suppleant

Ulla Haeger valberedning

Bengt Palm valberedning

§45

Mötet öppnades av ordföranden.

§46

Föregående protokoll godkändes

§47

Rapporter

Kassören visade god redovisning av föreningens medel.

Hyresbidrag för årets tre första kvartal har inkommit från kommunen.

Obligatorisk utbildningsdag hålls av kommunen för att överföra ansökningar digitalt. Else-Britt deltar.

KPR – Bengt rapporterade från möte på Åbergs museum 21/11. Största frågan var en enkät om 
vårdcentralers tillgänglighet. Vi avvaktar tydliga direktiv angående denna.

Valberedningen – har fått klartecken från de personer som ska väljas på 2 nya år. Arbetar med att 
hitta en person som tillsammans med Ingvar kan ansvara för hemsidan. En del namnförslag kom från 
styrelsen som Ulla tar kontakt med. Britta Hannebo åtar sig uppdraget som revisor efter Jan Hannebo.

Alla med ansvar för specialområden fortsätter sina uppdrag utom Maj-Lis Emanuelsson som ersätts av 
Birgitta Andersson.



Bengt flaggade för att han inte vill sitta i KPR och samrådet på övertid.

Boule – Närmaste aktiviteter är Millis minne och grötlunch med prisutdelning.

Inga nyval behöver göras till denna grupp.

Till ett senare månadsmöte ska vi be Vuxenskolan komma och prata om studiecirklar för att ev få 
igång någon sådan under nästa år

Sture rapporterade från ett möte med polisen där det pratat mycket om säkerheten kring kort, koder 
och lösenord. Kan vara ett intressant ämne för ett månadsmöte.

§48

Årsmöte 12 februari.  Valberedningen ska vara klar i god tid. Övriga dokument ska finnas på hemsidan
minst en vecka före.

Vi funderade kring ”underhållning” på årsmötet. Ett förslag som kom upp var att be Syster Lydia 
komma och prata om sitt liv.

§49

Övriga frågor

Distriktets kursprogram erbjuder en kurs för hemsidesansvariga den 5 mars 2020.

Tävlingen Hjärnkoll vore trevligt om vi kunde få ihop ett lag för att delta.

Beslutade att föreningen inte ska skaffa Swich då detta innebär en kostnad för varje transaktion.

Boulesektionen är suveräna att bestämma avgifter för spel i hallen och tävlingar.

§50

 Mötet avslutade av ordföranden.

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ___________________________________

Marianne Andersson Monica Johansson


