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   Protokoll  
styrelsemöte 
2019-12-09 

 

Nr 11/2019 
Närvarande: 

Ulf Grufman, ordförande    7 bilagor 

Lena Fischbach, sekreterare 

Annikka Genberg 

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) 

Sten Deutgen (t.o.m. §3) 

Anders Björendahl (t.o.m. §3) 

Solweig Flemmer 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 

§3 Samrådsverksamheten 

 Nils informerade om kommande samråd om teknikfrågor och Café Astrid. Den 18 

december har kommunen kallat till ett dialogmöte angående upphandling av 

dagverksamheten. Nils kommer att representera SPF vid detta möte. På onsdag 11 

december är ett möte med Barbro Johansson gällande Seniorernas Hus inbokat. Somar 

Koria, moderat kommunpolitiker, har bett om ett möte om Seniorernas hus. Den 10 

februari kl 13är ett möte med socialnämnden och äldrenämnden inbokat. 

 

 Sten informerade om kommungruppens verksamhet: samrådsmöten, dialogmöten, 

remissyttranden. Den aktiva arbetsgruppen omfattar 4-5 personer. Man har haft ett 

möte med Margareta Hamark, som är ordförande i omsorgsnämnden i Upplands 

Väsby. Man har också bildat en arbetsgrupp gentemot kommunen gällande 

biståndsprövat trygghetsboende, en ny boendeform som ska utformas för äldre kvinnor 

och män som inte behöver vård dygnet runt men som inte är trygga med att bo hemma. 

Många känner sig otrygga och har dålig kommunikation med omvärlden. Tidigare 

fanns ett kösystem för trygghetsboende men kriterierna för att komma i fråga för 

biståndsprövat boende är ännu inte fastställda. 80+ gruppen växer snabbt vilket gör det 

nödvändigt att effektivisera verksamheten för äldre utan att sänka kvaliteten.  
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 Digitalisering och nya former är nödvändigt, liksom samordning mellan 

trygghetsboende och äldreboende. Ensamheten återkommer i flera sammanhang. 

 

 Många frågor återstår att lösa. Sten kommer att skicka ut ytterligare information till 

styrelsen.  

 

 Sten ansåg vidare att möjligheten att söka EU-bidrag bör undersökas. 

  

 Nils rekommenderade styrelsen att skapa ett projekt om ensamheten för att kunna söka 

pengar från Socialstyrelsen. Vänner i Väsby fick 90000 kr av Socialstyrelsen, måste 

användas under innevarande år. 

 

 Anders meddelade att Upplands Väsby valts ut som pilot angående ensamheten. Han 

har pratat med samtliga hemtjänstföretag. Nästa möte blir den 21 januari.  

  

 Rapporten från vårdcentralspatrullen finns på stockholmsdistriktets hemsida. 

  

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 10/2019 

 Protokoll nr 10/2019 godkändes. 

 

§5 Rapporter 

- Ekonomi 

Resultatet ca 70000 kr bättre än budgeterat. 12 timmar på en faktura från 

Vuxenskolan har ingen hittills känts vid, Lasse bad samtliga kolla dessa.  

Vidare undrade han hur inställningen är inom SPF angående Seniorernas hus. 

Information saknas, planeringen bör komma från kommunen. SPF och PRO är 

resurser i det här projektet. Mycket är fortfarande oklart. Ännu kan man inte säga 

mer än att det pågår en positiv dialog. 

 

 - Medlemmar  

Medlemsantalet är nu ca 1200 personer. 

 

  - Reseverksamheten 

Julbordet i Uppsala var mycket uppskattat, upprepas eventuellt nästa år. Ulf 

påpekade att alternativ för laktos- och glutenintoleranta också behövs på julbordet. 

 

Gloria Andersson kommer till månadsmötet den 27 januari för att berätta om 

Transsylvanienresan vid kaffet. Eventuellt får hon möjlighet att visa bilder.  

Förfrågningar har inkommit från PRO och SPF Järfälla beträffande del i resa, 

Normandie respektive Transsylvanien. Krockar dock tidsmässigt med egna 

arrangemang. 

 

Scenrummet är bokat 1 april kl 13-16 för information om framtidsfullmakt, arv, 

testamente, gåvobrev etc. Familjens jurists pris för denna information är 1995 

kr/timme (plus moms??). Beslut fattades att kostnaden tas av SPF, ca 7000 kr. Inga-

Lill fortsätter med detta. 

 

  - Programverksamheten 

De flesta av höstens aktiviteter är nu avklarade. Dagens medlemsmöte har rönt stort 

intresse. 
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 - Friskvårdsverksamheten 

Paus under jul och nyår. De nya aktiviteterna startar vecka 3, mejl kommer att gå ut i 

mellandagarna. Maratongruppen har förstärkts med George Gustafson som ska 

ansvara för samordning och kontakter. Kenne kommer att vara kvar i gruppen. 

 

BSK, Bollstanäs Sportklubb, undrar om intresse finns för gåfotboll. Klubben ställer 

upp med tränare och fika, om SPF i gengäld hjälper dem i samband med 

damfotbollsmatcher i Bollstanäs, 13 matcher, 5-6 personer. Britt undersöker om 

intresse finns. 

 

  - Hemsidan 

Datum för programbladets presentation på hemsidan diskuterades. Beslut fattades att 

lägga ut det den 20 december med påminnelse om att anmälan inte kan göras före 

den 17 januari. 

  

  - Programbladet 

Kalendarium: Svårt att få plats med allt men efter viss sammanfattning kan det 

rymmas. Ska verkligen programkommittén göra kalendariet? Den frågan får anstå till 

nästa program.  

 

§7 Dagens medlemsmöte  

209 personer anmälda till dagens medlemsmöte. 15 personer har inte betalat ännu. 

Biljetten ska visas i både scenrum och matsal. Inget VIP-bord denna gång. 

 

§8 Övriga frågor 

8.1 Frimärken 

Siv köper in fler frimärken före portohöjningen, 100 st. 

 

8.2  Annikka ”lärling” i KPR 

Annikka ska vara ”lärling” i KPR. För detta beslöts att hon ska arvoderas av 

föreningen med samma belopp som övriga i KPR, 740 kr för möte upp till 3 timmar. 

Arvoderingen sköts via Vuxenskolan. 

 

8.3 Dialogmöte om valfrihetssystem inom dagverksamhet 

Ovanstående möte ska äga rum den 18 december. Som tidigare nämnts kommer Nils 

att delta från SPFs sida. 

 

8.4 Inköp av bärbar förstärkare att användas vid olika arrangemang 

En bärbar förstärkare kan behövas vid olika arrangemang men då en sådan vanligen 

finns att tillgå på muséer och liknande bordläggs frågan tills behov uppstår.  

 

8.5 Kaffelista 

Lena ordnar kaffelista för kommande styrelsemöten. 

 

8.6 Juldukning Café Astrid 

Siv meddelade att 23 + 24 december behövs ytterligare ”personal” som hjälp före och 

under julbordet hos Café Astrid. 

 

8.7 E-faktura 

Möjlighet att använda e-faktura för avgiften till SPF finns nu och bör utnyttjas för att 

spara porto och papper. 
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8.8 Årsberättelse 

För att underlätta arbetet med årsberättelsen skickar Lena ut en mall att användas av 

samtliga skribenter. 

  

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 
 

 

Lena Fischbach   Ulf Grufman 
 

 

Tagna beslut: 

Kostnaden för informationsmötet om framtidsfullmakt, arv, testamente och gåvobrev tas av 

SPF, ca 7000 kr. 

Som ”lärling” i KPR ska Annikka arvoderas av SPF med 740 kr för ett möte på upp till 3 

timmar. 


