


 

Kallelse till styrelsemöte 2020-12-14 kl 09.00 – 12.00,  
digitalt via ZOOM 
 
Dagordning: 

§1 Mötets öppnande  
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 
§3 Godkännande av föregående protokoll nr 10  
 
§4 Rapporter 

 Ekonomi 
 Medlemmar 
 Reseverksamheten 
 Programverksamheten 
 Friskvårdsverksamheten 
 Hemsidan 

        Programblad  
 
§5 Förberedelser inför årsskiftet, bokslut, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. Kommittéerna skriver sina dokument i Word, Verdana 
12. Tabellerna i Excel brukar kunna krångla. Alla dokument skall sparas 
med prefixet SPF. Inga PDF eller Zip dokument.  
Vår verksamhet i KPR ombeds Annikka och Nils redogöra för i korta 
ordalag. Sten redogör för Kommungruppens i korta ordalag.  
 
§6 Årsmötet. Ulf föreslår att vi genomför årsmötet då vi kan genomföra 
ett fysiskt möte med medlemmarna närvarande. Detta innebär att mötet 
senareläggs vilket jag menar Förbundet gett sitt tillstånd till. Varje 
förening avgör själv när det egna årsmötet genomförs. Sittande styrelse 
sitter kvar till dess att årsmötet avseende 2020 har genomförts. 
Konsekvenser av senarelagt årsmöte måste beaktas.   
 
§7 Hur gör vi med programbladet för våren 2021?   
 
§8 Brev till medlemmarna med hälsning inför julen med information om 
vårens ev. program. 
 
§9 Övriga frågor. 
 
§10 Nästa styrelsemöte?  
 
§11 Mötets avslutande.  



SPF - Rapport från resekommittén 2020-12-14 

 

 
Resekommittén har haft ett telefonmöte, där vi beslutade att senarelägga följande resor: 
 
Vinprovningsresan till 7-8 sept 2021 
 
Klässbol Linneväveri med Arvika Konsthantverk till våren 2022 
 
Visingsö med Vadstena, Gränna och Huskvarna till våren 2022 
 
Resorna under första halvåret 2021: 
 
Brysselresan 7-10 maj 2021 
 
Konstresa till Köpenhamn med tåg och besök på Louisiana och Karen Blixens museum 1-3 
juni 2021 
 
Vi hoppas kunna genomföra dessa resor. 
 

 

Inga-Lill  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-12-12 



 
Britt Söderlund  Friskvårdskommittén  

 

 

Rapport  Friskvård  november 2020 

Motionsaktiviteter  inomhus  
Alla inomhusaktiviteter i Vilundahallen upphörde v.45 (30 okt) pga hårdare restriktioner. Kommunen 
stängde då alla sport- och idrottshallar.  
 
Motionsaktiviteter utomhus 
Promenader är nu de enda aktiviteter som  kan genomföras. Både de långa onsdagspromenaderna 
och de lokala veckopromenaderna har lockat många deltagare. När ännu tuffare restriktioner 
infördes v.47  ”max 8 personer i en grupp” var vi tvungna att begränsa antalet deltagare i 
promenaderna till 2 grupper dvs max 16 deltagare. Det innebar att vi till långpromenaderna måste 
införa anmälningsplikt. 
Alla promenader har kunnat genomföras tack vare alla våra engagerade volontärer. Stort tack till alla 
våra promenadledare! Som pandemiläget är just nu kommer behovet av olika promenader att vara 
stort även första kvartalet 2021. 
 
  
 
                            
 
 
             



     

Lasse Ö/2020-12-23 

 

Ekonomirapport nov 2020  

  

Resultat 

Per november uppgår resultatet till 103 132 kr. En försämring med 6 609 kr under 
november, huvudsakligen beroende på kostnader för presentkort, porto samt diverse 
andra administrativa kostnader. Mot detta går en avräkning för medlemsavgifter på 
2 120 kr. 

Återbetalning har gjorts till de som betalat för höstens linedance.  

Det som återstår att betala i år är; hyra Vilunda ca 5 000 kr, samt ev. oförutsedda 
kostnader. Detta innebär att årsresultatet bör hamna strax under +100 000 kr, 
jämfört med budgeterade - 54 558 kr.  

 

Bankmedel och övriga tillgångar 

Med det resultat som beräknats ovan, kommer vi att vid årsskiftet ha tillgångar på 
ca 670 tsk, bankmedel 380 tsek och fond 290 tsek.  

 

Friskvårdsbidrag 2020 

Årets bidrag har utbetalats med 20 000 kr. Detta har parkerats på balansräkningen. 
Här finns en viss osäkerhet beroende på att fakturan för vårens aktiviteter på F&S 
ännu ej kommit. Den kan innebära att jag får jag göra viss ”ommöblering” i 
bokningen av bidraget. 

 

Återstår att göra 

 Årsbokslut för 2020 

 Kontakt med revisorerna för årets revision 

Budget för 2021 känns i dagsläget som att spå i kristallkula, det brådskar ju inte 
heller. 



Rapport från medlemssekreteraren  2/11 – 11/12 2020 

 

Förändring för perioden: 3 nya medlemmar, 2 har ansökt om medlemskap.            
3 avlidna, 2 utträden och 1 överflyttad från annan förening. Detta betyder att vi 
den 11/12 har 1176 aktiva medlemmar + 21 Vänmedlemmar. 

Nya medlemmar: Thomas Granlund, Kjell Asplund och Ethel Moström. 

Återinträtt: -------  

Nya godkända-ej aktiverade (ej betalat avgift ännu):  Kimmie Byberg och 
Sigrid Carlén. 

Övertagen medlem: Inger Bergman, Vendelsö 

Överflyttad medlem: ------- 

Avlidna: Birgitta Haake, Elly Wetterling (hedersmedlem) och Lennart Järnerud. 

Utträde: Margareta Urwäder och Gunilla Enqvist. 

Borttagen p.g.a. 3 mån.regeln: Tamara Fernando 

Tack för uppvaktning: Ulla-Britt Lundstedt, Eva Riise Backholm och                      
Kerstin Nilsson. 

Födelsedagar januari 2021:                                                                                            
1/1 80 år Inger Junghardt                                          
2/1              85 år Margareta Frondell                                                                            
4/1 80 år Christina Hansson                                                                                   
5/1 80 år Leif Andersson                                                                                    
6/1 80 år Anita Westberg                                                                              
8/1 80 år  Erland Junered                                                                           
12/1 80 år Jan-Ole Cederberg                                                                     
14/1   80 år Eva Ögren                                           
18/1   85 år Göran Hillerslätt                                                                        
21/1 95 år Miriam Sköld                                                                              
22/1 80 år Björn Peterson                                                forts.                                                                                             





24/1 95 år Ann Lundberg                                                                              
25/1 85 år Gudrun Kasthed                

För år 2021 har vi 133 uppvaktningar.                                                                                
80 år   = 71 st                                                                                                                         
85 år   = 42 st                                                                     
90 år   = 12 st                              
95 år   =   7 st                           
101 år =   1 st 

                                                                                                               

Siv                          

 


