
1 

 

 
 

 
 Protokoll 
 Styrelsemöte  
 2020-11-02 
 
 Nr 10/2020 
 
 6 bilagor 
 
Deltagare: 
Ulf Grufman, ordförande 
Annikka Genberg 
Torsten Hemph, på distans 
Gunnevi Norgren 
Anna-Karin Pommer 
Siv Rosenqvist 
Inga-Lill Runermark 
Britt Söderlund 
Lars Östman  
 
Frånvarande: 
Lena Fischbach 
 
Delegerade: 
Anders Björendahl 
Nils Rydén 
 
 
§1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§2 Dagordningen godkändes med följande tillägg: 

1. Annons vid Himmel och Pannkaka 
2. Viktig information från kommunen 
3. Marknadsföring av SPF. 

§3 Samrådsverksamheten 
 
 Nils informerade om följande: 

Den 3 november är nästa KPR. Inför detta möte har Nils varit i kontakt med 
KPRs sekreterare och framfört att SPF vill ha en nulägesrapport om Covid 19 i 
kommunen. Frågor som SPF vill ha svar på är bl a 
1. Har kommunen gjort någon utvärdering av hanteringen av Covid 19 
2. Vilka brister har i så fall kommunen sett 
3. Kommer kommunen att stänga äldreboenden igen 
4. Finns det någon smitta på någon av äldreboendena i kommunen och 

förekommer tester och smittspårning  
5. Finns syrgas på äldreboendena. 
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§4 Protokoll nr 9 godkändes.  
 
 
§5 Rapporter 
 
 Hemsida: Friskvårdsverksamheten har flest besök på hemsidan.  
 
 Ekonomi: Inte mycket att säga om ekonomin eftersom inget händer. Resultatet 

nu är +100.000 kr.  
 
 Medlemmar: 10 nya medlemmar sedan förra sammanträdet. På onsdag den 5 

november kommer ett informationsmöte för nya medlemmar genomföras. 
Eftersom det endast är sex medlemmar som anmält sig går det att genomföra 
mötet ”coronasäkert”.  

 Broschyren Tillsammans för ett aktivare liv kommer att läggas ut på allmänna 
platser, ex vårdcentraler, bibliotek. 

 
 Resor: Fortsatt stiltje på resefronten.  
 Covid19-säkrade bussresor inom Sverige är planerade. Programbladen om 

bussresorna måste skickas ut senast vecka 2 2021. Beslut om programbladen 
ska skickas ut eller inte måste fattas dessförinnan. 

 
 Programverksamheten: Besök i Hammarby kyrka är tänkt att genomföras i 

morgon den 3 november. Gunnevi kontaktar företrädaren för kyrkan för att 
höra om besöket blir av. Om det blir av får de som anmält sig själva ta 
ställning till om de vill gå eller inte. 

 Programkommittén har fått frågan om varför inte besök genomförs på andra 
samfund. SPF har haft sådana aktiviteter tidigare. 

 Gunnevi har varit i kontakt med Dagens Nyheter för att påpeka att det finns 
fler pensionärsorganisationer än PRO. 

 
 Friskvårdsverksamheten: Antal deltagare på promenader har ökat. Det tycks 

finnas ett behov av att röra på sig och framför allt av att träffas.  
 Folkhälsobidraget som söktes i mars och avser hösten 2020 har beviljats. Britt 

skriver nu redovisning för bidraget som SPF fick hösten 2019. 
  
 Britt informerade om att kommunen nu stänger idrottsanläggningar i tre veckor 

Det innebär att verksamheterna som SPF arrangerar inomhus nu kommer att 
upphöra. 

  
 Beslut: att betala tillbaka avgiften till de som anmält sig till linedance för 

hösten 2020. 
 
 Frågan togs upp om de som ställt upp och genomfört olika friskvårdsaktiviteter 

som cykling, promenader etc ska uppmärksammas på något sätt.  
 
 Programbladet: Ingen info för närvarande. 
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§6 Julfika 
 Beslut:  
 att ställa in de planerade mötena med julfika i december pga det rådande 

smittläget 
 att avboka lokalen i Messingen och den tillfrågade pianisten. 
  
 
§7  Vårens program 2021 
 Något vårprogram 2021 är inte aktuellt för närvarande pga coronapandemin. 

Två bussresor är dock planerade, se § 5 Resor ovan  
 
§8  Årsmöte 2021 
 Förbundet har i ett nyhetsbrev skrivit att de föreningar som önskar genomföra 

ett digitalt årsmöte uppmanas att kontakta Studieförbundet Vuxenskolan och 
planera in detta tillsammans med dem. 

 Annikka kontaktar studieförbundet och återkommer när det finns mer 
information. 

 
§9  Utbildning i Zoom 
 Shala Safari på distriktet kommer utbilda styrelsen i hanteringen av Zoom.

Anders informerade om att det på You Tube finns bra information om hur man 
använder Zoom. 

 
§10  Övriga frågor 

 Ett brev eller kort ska skickas till medlemmarna med information om 
nuläget vad gäller aktiviteter. De som har ställt upp och genomfört 
cyklingar och onsdagsvandringar ska därutöver få ett tack för sitt 
arbete. 

 Kommunen har beslutat att inte avsätta pengar till biblioteket för 
projektet Boken kommer. Både SPF och PRO har reagerat kraftigt mot 
detta beslut och diskussion pågår nu med kommunen. 

 Siv arbetar vidare med SPF Goda skäl-broschyren. 
 Anders informerade om att vid senaste KPR var alla 

pensionärsorganisationerna där men dåligt med representanter för de 
politiska partierna.  

 Socialdemokraterna har bjudit in SPF, PRO och Finska PRO till ett 
möte för att lyssna på våra tankar kring frågor som rör Väsbys seniorer. 
Förslag till frågor som kan tas upp:  
Seniorernas Hus 
Äldreombudsman 
Äldreombudsplan 
Gratis gympa för äldre 
Boken kommer-projektet 
Projektet ”Koll på läkemedel”. 

 Det brev som kommer att gå ut till medlemmarna om nuläget ska också 
sättas upp på anslagstavlan vid Himmel och Pannkaka. 
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§11 Nästa styrelsemöte 
 Beslut:  
 att nästa styrelsemöte är den 14 december kl 9 och 
 att mötet är digitalt. 
 
 Shala Safari inleder med att visa hur ett digitalt möte genomförs.  
  
 
  
 
 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Annikka Genberg   Ulf Grufman 
sekreterare    ordförande 
 
 
 
 


