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   Protokoll  
Styrelsemöte 
2020-02-24 

 

Nr 2/2020 
Närvarande: 

Ulf Grufman, ordförande   6 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) 

Anders Björendahl (t.o.m. §3) 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 

§3 Samrådsverksamheten 

 Ulf och Anders hade ett möte i torsdags med Trianta Bakiris, fastighetsansvarig inom 

kultur och fritid, angående Seniorernas hus. Båda uppfattade mötet som positivt. 

Senare samma dag träffade de Oscar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande. Oscar 

har tagit över ansvaret för Seniorernas hus från Andrea Möllerberg. Beloppet för 

projektet är begränsat till 0,5 miljon kr, vilket var en besvikelse efter det tidigare mötet 

med Trianta. 

 

 Fler funktioner kan rymmas inom Seniorernas hus, t.ex. Trygghetens hus, avsett för 

polis, väktare etc. Äldrekoordinatorn kan eventuellt också hyra ett rum.  

 

 Lasse undrar vems behov det är som ska mötas angående Seniorernas Hus. Det är 

främst pensionärernas behov. Ensam i Väsby kan också rymmas här. En 

paraplyorganisation måste skapas. Det finns många idéer men kommunens stöd måste 

finnas. Bollen ligger nu hos Oscar.  

 

 Vi måste helt enkelt avvakta vad som händer. Trianta ska göra en behovsutredning och 

förhoppningsvis presentera ett förslag inför budgetprocessen. 

 

 Datum för kommande möten: 

• KPR 25 mars, Lex Maria och Lex Sara på grund av olyckor på äldreboende ska 

behandlas.  

• Möte i ABF-huset 2 mars för personer inom KPR, äldrevårdsplan ska behandlas.  
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• Stöd och omsorg 12 mars. En fråga gäller lunch på Himmel och Pannkaka till 

rabatterat pris, 65 kr, inget beslut om detta har fattats. 

• Äldrecentrum 26 mars kl 13, bostadsfrågan, ABF-huset, ingen föranmälan. 

 

 Anders har träffat region Stockholm. Region Stockholm vill utöka antalet möten till 

fyra per år. 

 

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 1/2020 

 Protokoll nr 1/2020 godkändes. 

 

§5 Rapporter 

• Ekonomi 

Kostnaderna reducerades p g a kreditering för jultallrik 2019.  

Några medlemsavgifter har av någon anledning betalats till SPF Väsby men ska 

betalas till förbundet. 

Budget fungerar f.n. inte, Visma kan inte svara på var felet ligger, hos Lasse eller hos 

Visma.  

 

• Medlemmar 

Många nya ansökningar, bl.a. tre från Grindslanten i Sollentuna.   

Introduktionsmöten: förfrågningar om bakgrund, intressen etc. ska inte bli för 

detaljerad.  

 

• Reseverksamheten 

Resorna är nästan fullbokade. Resan till Rumänien har platser kvar Intresse finns för 

sommarpromenader även i år men Inga-Lill behöver hjälp med detta. Inga-Lill ber 

Kenne skicka ut en förfrågan. 

 

Julbord till samma pris som förra året. Aktivitet och buss blir dyrare. Ska priset höjas 

eller finns medel? Inga-Lill återkommer med exakta priser. 

 

• Programverksamheten 

Programverksamheten rullar på enligt plan. Bonnierska porträttsamlingen dubblerat. 

Planering inför hösten pågår. 

 

Behövs återkoppling på anmälan till månadsmöten? Inget beslut fattades. 

 

• Friskvårdsverksamheten 

Justering av budgeten på grund av stort deltagarantal. Pengarna tas från 2020 års 

kommunala bidrag. 

Johan Holmsäter, Friskis & Svettis grundare, är bokad till hösten. 

 

Britt har upptäckt fusk: personer som inte är medlemmar utnyttjar SPFs utbud. 7 av 13 

inom pingis har inte betalt medlemsavgiften till SPF utan endast pingisavgiften. 

Diskuterades hur detta ska behandlas. Beslut fattades att de berörda måste betala 

medlemsavgift för 2020 för att kunna fortsätta spela men att vi inte kan ta ut något 

retroaktivt. 

 

• Hemsidan 

 Torsten kan för närvarande inte uppdatera hemsidan, undersöker orsaken till detta. 

Många har läst informationen om årsmötet. 
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  IT-kurs – Finns intresse? Torsten får tid på mötet att fråga om detta. 

 

• Programbladet 

 Inga nyheter. 

 

§7 Dagens medlemsmöte  

205 personer anmälda till dagens medlemsmöte.  

 

§8 Övriga frågor 

8.1 Årsmöte 

Parentation: Anne Marie Karsvik kommer att läsa en dikt av Bo Setterlind. Alla (som 

kan) ska stå upp när Ulf läser upp namnen på de avlidna. Tyst minut. 

 

Revisorn läser upp revisionsberättelsen 

 

8.2 Seniormässan 

Siv undrar vilka som kan hjälpa till. Ulf och Inga-Lill anmälde sig. 

 

8.3  Olycksfall i centrum 

 Gunvor Nordin, medlem i SPF, har gjort sig illa i svängdörren till centrum och blev 

tvungen att tillbringa 9-30 december på sjukhus. Hon vill ha SPFs hjälp med kontakten 

med centrumledningen. Annikka anser att det inte är SPFs sak att ta upp detta med 

centrumledningen. Beslut fattades i enlighet med detta. 

 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 
 

 

Lena Fischbach   Ulf Grufman 
 

 


