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   Protokoll  
styrelsemöte 
2019-11-11 

 

Nr 10/2019 
Närvarande: 

Ulf Grufman, ordförande    8 bilagor 

Lena Fischbach, sekreterare 

Torsten Hemph 

Gunnevi Norgren 

Anna-Karin Pommer 

Siv Rosenqvist 

Inga-Lill Runermark  

Britt Söderlund 

Lars Östman 

Nils Rydén (t.o.m. §3) 

Lars Hansson (t.o.m. §3) 

 

Frånvarande: 

Annikka Genberg 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 

§3 Samrådsverksamheten 

 Nils informerade om det senaste KPR-mötet. De två viktigaste punkterna som SPF 

anmält i förväg togs inte upp, nämligen lokaler samt riktlinjer för föreningsbidrag. 

 Avgifter i omsorgen: Tidigare har sagts att beräkningen av inkomst ska innefatta 

presumtivt eller verkligt bostadstillägg. Detta stämmer dock inte, presumtivt 

bostadstillägg tas för närvarande inte med i beräkningen. Avgifterna har inte höjts 

sedan 2012 men nu höjs omsorgsavgiften till 70 kr/tim och serviceavgiften till 250 

kr/tim. Högsta belopp är för närvarande 2089 kr./månad. Beslut om framtida 

indexering har tagits. 

 Seniormässan: Presentation av nya Café Astrid, demonstration av nya tekniska 

hjälpmedel.  

 Seniorguiden: Uppdatering av Seniorguiden. Den ska innehålla all information en 

pensionär behöver från kommunen. SPF driver på i denna fråga. 

 Ensamhet: Fokusintervjuer ska identifiera ofrivilligt ensamma människor. Lena 

Kanstedt från Väntjänsten kan bidra med kunskap om lämplig intervjuare.  

 Seniorernas hus: Går långsamt framåt. 
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Övrigt:  

o Tematräff med omsorgsnämnden föreslås, kan ske efter årsskiftet. 

o Mellanboende: arbetsgrupp önskas. 

o Välfärdsteknik i äldreomsorgen, EU-projekt. 

o Erfarenhetsutbyte om KPR.  

  

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 9/2019 

 

 Protokoll nr 9/2019 godkändes. 

 

§5 Rapporter 

- Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. Maratongruppens aktiviteter är avslutade för året. 

Programkommitténs aktiviteter ger många inbetalningar nu. 

Eldsjälsresorna överstiger budget med ca 5-6000 kr. 

Mindre förlust än budgeterat förväntas. Möjligheten att föra över pengar till nästa år 

diskuterades, vilket går bra vad gäller folkhälsobidraget men inte övrig verksamhet. 

 

 - Medlemmar 

Nya medlemmar har tillkommit och medlemsantalet är f.n. 1197 totalt. 

Födelsedagsuppvaktningarna från 80 år innefattar gratulationskort, blomstercheck 

och porto och uppgår totalt till stora belopp. Siv ser över vad olika alternativ ger för 

utfall. 

 

  - Reseverksamheten 

Eldsjälsresorna avklarade, två platser kvar på julbordsresorna. Ginger är med den 26 

och Inga-Lill den 28 november. Busschaufförerna bjuds på julbordet. 

I övrigt är allt klart för publicering i vårprogrammet, med undantag av skördefesten 

på Åland där viss information fortfarande saknas.  

Resorna presenteras i kortversion i vårprogrammet, utförligt programblad ska finnas 

på hemsidan. 

Reseledaren för Transsylvanienresan kommer till månadsmötet den 27 januari och 

informerar vid kaffet. 

Resekommittén har mycket att göra och borde eventuellt utökas med en person. 

Britt framförde önskemål om vandringsresa och repris på Dalslands kanal. 

 

  - Programverksamheten 

Höstcaféet med Lisa Lister blev populärt.  

De flesta programpunkter genomförs även om antalet deltagare inte blir så stort som 

beräknat. 

Planering inför 2020 pågår. 

Diskuterades om bidrag till släktforskningen skulle kunna utgå. 

 

 - Friskvårdsverksamheten 

Mattcurling, många aktiva, herrarna vann Södertörnsmästerskapen. Tjusig pokal 

uppvisas på månadsmötet.  

Bordtennis – slitage på utrustningen betalas med 1500 kr per år fr.o.m. nästa år. 

Maratongruppen avslutad för året. Kenne vill inte längre hålla i samordningen, Britt 

söker ny kandidat, har en kandidat men inget beslut är ännu fattat. Avtackning av 

Kenne ska göras senare. 
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Folkhälsobidraget godkändes av kommunen. En del aktiviteter startar redan vecka 3. 

Linedance två ggr gratis, Qi Gong gratis, Friskis 100 kr per år. 

Ny ansökan ska lämnas in i mars. Pengarna kan användas, förutom till friskvård, till 

kultur, trevnad och liknande. 

 

  - Hemsidan 

Antal klick redovisades. 

 

  - Programbladet 

Synpunkter och önskemål avseende vårprogrammet framfördes, bl.a. att gula rutan i 

programmet behöver omformuleras angående avbokningsregler.  

Även kalendariet diskuterades. Uppfattningen var att det var värt att behålla och då, 

om möjligt, på sista sidan i programmet. 

Diskuterades hur många dagar Bring behöver för att dela ut vårprogrammet. Borde 

räcka med 7-15 januari. Anmälan till resor och programpunkter kan göras fr.o.m. 17 

januari. På hemsidan ska vårprogrammet läggas ut den 7 januari. 

 

§7 Dagens medlemsmöte  

217 personer anmälda till dagens medlemsmöte. Biljettkontroll ska som beslutat göras 

idag. 

 

§8 Övriga frågor 

8.1 Förslag till nya stadgar 

Tillägg till remissvaret: årsmötet bör kunna äga rum fram till slutet av mars. 

Diskussion om vänmedlemskap. Ulf skickar in vårt remissvar till distriktet. 

 

8.2  Eldsjälsresor 

Ulf undrade om eldsjälsresorna skulle kunna genomföras på våren i stället för på 

hösten, detta för att många inte vill ge sig ut på sjön på hösten. Efter diskussion 

framkom att en ändring skulle bli svår med tanke på övrig verksamhet.  

 

8.3 Ann-Lis Larsson 

Ann-Lis ska framöver rapportera till programkommittén.  

 

8.2 Per capsulambeslut angående lotterierna 

Se bilaga. Beslutet bekräftades på dagens möte. 

 

8.3 Valberedning 

Möten med valberedningen måste ske i god tid före årsmötet. 

 

8.4 Framtidsfullmakt 

Möjligheten att informera medlemmarna om framtidsfullmakt och testamente 

diskuterades.  

 

8.5 Annons i Väsby direkt och Mitti 

Annonserna i lokaltidningarna om SPFs månadsmöten publiceras samma vecka som 

mötet äger rum. Nackdelen med detta är att anmälningstiden då redan har gått ut.  

Fr. o m nu görs därför en paus i annonseringen i lokaltidningarna. 
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8.6 Kulpåscen 

Ulf ordnar presentkort och blomma till de medverkande.  

 

8.7 Årsberättelse 

På Ulfs önskemål ska Birgitta Högelin tillfrågas om hjälp med årsberättelsen. 

 

 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 
 

 

Lena Fischbach   Ulf Grufman 
 

 

Tagna beslut: 

Vid kommande månadsmöten ska tre trisslotter lottas ut, en per lottfärg. 

 


