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   Protokoll  
styrelsemöte 
2019-10-14 

 

Nr 9/2019 
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) 

Anders Björendahl 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 

§3 Samrådsverksamheten 

 Tio förslagspunkter för nästa samrådsmöte är inlämnade, bl.a. Stafs fond, 

lägesbeskrivning för seniorplanen, taxor och avgifter, mellanboende (biståndsbedömt 

eller inte), Seniorernas hus (förslag förväntas 31 oktober), hemtjänstföretagen (läget i 

Väsby), Familjeläkarna uppsagda från äldreboenden (varför), kundval inom 

dagverksamhet, ensamhetsfrågan (gäller speciellt äldreboenden). Samråd på torsdag 

angående Café Astrid.  

 

 Ett extramöte den1 november kl 9 för styrelsen (informationsmöte inför KPR) 

beslutades. Leds av Anders Björendahl. 

 

 Vårdcentralspatrullen 

  Redogörelse för den undersökning av vårdcentraler som genomförts av 

pensionärsorganisationerna på kort tid. I Upplands Väsby har Praktikertjänst (Östra 

Vårdcentralen, Runby Vårdcentral) valt att inte delta. Förbättringsdokument finns. 

Nils uppmanade till egen aktivitet, byt vårdcentral om du inte är nöjd. Läkarkontakt 

har man rätt till inom tre dagar enligt avtal, tryck på det. 

  

 Seniorernas hus 

 Ritningar finns för lokalen i Väsby centrum, i övrigt har inget nytt framkommit. 

Överenskommelse med PRO behövs för att komma vidare med kommunen. 

Information om att frågan diskuteras inom Kultur och Fritid ska spridas. 
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§4 Föregående styrelseprotokoll nr 8/2019 

 Protokoll nr 8/2019 godkändes. 

 

§5 Rapporter 

- Ekonomi 

Ekonomirapporten bifogas protokollet.   

 

• Maratonresultatet mycket bra, blir ca 25000 kr över budget.  

• Programverksamheten gör att aktiviteten är hög vad gäller betalningar nu.  

• Avbokning: tydliga regler finns, ska följas tills vidare.   

• Eftersom portot kommer att höjas till 11 kr per 1 januari 2020, kommer Siv 

att inhandla frimärken dessförinnan. 

• Hedersmedlemmar, ca 40 personer, betalar ingen medlemsavgift men SPF 

Väsby måste betala en avgift för dem till SPF centralt. Framöver kommer 

föreningens 90-åringar inte att bli hedersmedlemmar. 

 

 - Medlemmar 

Rapporten från medlemssekreteraren bifogas protokollet. Nasrin har möte i morgon i 

Vänner i Väsbys lokal för iranier, ett möte där även Annikka ska delta en timme för 

att informera om SPF. 

 

  - Reseverksamheten 

Rapporten från resekommittén bifogas protokollet.  

 

• Fem resor ska komma med i vårprogrammet. Kortfattad information där, 

intresserad får vidare information av resekommittén via hemsidan eller per 

post. 

• Eldsjälsresor: Kenne behöver ett bättre program för sina register, eftersom 

viss osäkerhet råder om samtliga 121 inbjudna verkligen har fått sin inbjudan. 

42 personer har tackat ja till att resa med Rosella den 4 nov . Den 7 november 

har 25 personer tackat ja. 12 personer vill åka till Sigtuna den 6 november. 

Ulf sköter avprickningen av resenärer den 7 november. 

• Julbordsresor: 48 av 49 platser bokade den 28 november, 14 lediga platser 

finns kvar den 26 november. 

• Vinprovningsresan bokas tillsammans med SPF Tunasol i Sollentuna. 

• Inga-Lill genomför inga sommarpromenader i sommar. Finns intresse i 

program- eller friskvårdskommittén att ta över detta? 

• Gränsdragningen mellan rese- och programkommittén diskuterades. Vem ska 

ordna endagsresor? 

 

  - Programverksamheten 

Rapporten från programkommittén bifogas protokollet.   

 

• Birgitta Högelin ny medlem i programkommittén.  

• En marginal på bullbeställningen till medlemsmötena skulle göra det enklare 

att hantera sent inkomna anmälningar. 

• Bokning av Messingen: Vårens datum behövs för att artister ska kunna bokas 

in. Enligt Torsten kommer bokningsdatumen den 1 november. 

• Klartecken från Lill Lindfors.  

• Medel som blir över i år kan enligt Lasse inte föras över till våren 2020. 
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 - Friskvårdsverksamheten 

Rapporten från friskvårdsverksamheten bifogas protokollet.  

 

• Allt rullar på, men intresset för bowling tycks inte vara så stort. Tjurruset blev 

struligt och fungerade inte. Eventuellt kan det bli svårt att få frivilliga till 

kommande år. Ersättningen höjdes p.g.a. svårigheterna med 100 kr/ person. 

• Maratongruppen: Kenne vill eventuellt inte fortsätta i gruppen. Om det är 

oklart kan maratongruppen inte stå med i vårprogrammet. 

• Nyheter med hjälp av folkhälsobidraget: Bertil Marklund är klar som 

föredragshållare.  Övriga aktiviteter innefattar seniorgympa med 

balansövningar i samarbete med Friskis och Svettis (tisdag och torsdag), 

linedance som startar vecka 3, Qui gong (lokal saknas ännu). Väsbyhem har 

lokaler vi får låna gratis på dagtid. 

• Uppföljning av Bertil Marklunds föredrag i form av Må bra-studicirkel, tre 

tillfällen, ingen kostnad för deltagarna. 

• Alla aktiviteter föreslås kosta 100 kr/termin, med möjlighet att prova på utan 

kostnad. 

 

  - Hemsidan 

Rapport från hemsidan bifogas protokollet. 

 

  - Programbladet 

Rapport från programbladet bifogas protokollet.   

 

• Moms ska läggas på angivna priser.  

• Upplagan minskas till 1300 ex.  

• Kalendariet skrivs av Gunnevi.  

• 24 eller 28 sidor diskuterades. Resekommittén behöver mer utrymme jämfört 

med höstens program. Förra vårprogrammet omfattade 28 sidor. Beslutades 

att programmet ska ha 28 sidor.  

• Sista inlämning till Anna-Karin är den 18 november. 

• Inga-Lill och Siv korrektur- och konsekvensläser. 

 

§7 Dagens medlemsmöte  

 187 anmälda till dagens möte. Reklam för Kulpåscen på mötet, några minuter för 

programkommittén. 

 

Biljettkontroll diskuterades. Beslutades att sådan ska ske varje månadsmöte. 

 

§8 Övriga frågor 

8.1 Förslag till nya stadgar 

Annikka redogjorde för skillnader mellan gamla och nya föreslagna stadgar. Den som 

inte är pensionär ska kunna bli stödmedlem för att stödja föreningen. Samma avgifter 

och förmåner som övriga. Vänmedlem ska enligt förslaget tas bort. Diskussion om 

detta. Alla medlemmar i SPF ska kunna gå på andra föreningars möten och 

arrangemang. Även detta diskuterades och olika åsikter var företrädda. Annikka 

förbereder ett förslag till remissvar. Remissvaret ska vara inlämnat den 15 november.  
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8.2 Kristianstad  

Erbjudande har kommit om att besöka Kristianstads flygplats, men något intresse för 

detta föreligger inte. 

 

8.3 Distriktsstyrelsen 

Ulf vill nominera Anders Björendahl och Annikka till distriktsstyrelsen. Annikka var 

dock osäker på om hon skulle ställa upp. 

 

8.3  SPF 80 år 

SPF fyller 80 år i år. Siv undrade om SPF Väsby ska uppmärksamma detta på något 

sätt men beslut fattades att vi inte gör det. 

 

8.4 Överblivet material 

Siv tar hand om överblivet material, det som kan användas körs till Skopan, resterande 

kastas. 

 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

Vid protokollet:   Ordförande: 
 

 

Lena Fischbach   Ulf Grufman 
 

 

Tagna beslut: 

Biljettkontroll ska göras vid varje månadsmöte. 


