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 Protokoll 
 Styrelsemöte  
 2020-08-03 
 
 Nr 7/2020 
 
Deltagare: 
Ulf Grufman, ordförande 
Annikka Genberg 
Gunnevi Norgren 
Anna-Karin Pommer 
Siv Rosenqvist 
Inga-Lill Runermark 
Lars Östman  
Torsten Hemph via telefon 
 
Ej närvarande: 
Britt Söderlund har lämnat synpunkter via mejl 
Lena Fischbach 
 
Delegerade: 
Sten Deutgen 
Anders Björendahl 
Nils Rydén 
 
På grund av Coronoaviruset och risken för smittspridning hölls styrelsemötet i 
trädgården hos ordförande. 
 
§1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Nils redogjorde för de frågor som vi anser aktuella vid kommande KPR-möte  

8 september. Inga möten har hållits i år vilket kan medföra att det blir  
2 stycken under hösten.  
- Önskemål att ordf. i SPF och PRO får träffa ordf. i KPR innan ett 

kommande möte för att bereda de frågor som skall tas upp. 
- Äldrevårdsplanen 
- Bostadsfrågan 
- Seniormässan 
- Pensionärsrabatter (På Himmel & Pannkaka betalar pensionärer 65 kr. 

OBS! inga kontanter) 
- Seniorernas hus 
- Föreningsbidrag 
- Ensamhetsprojektet 
- Seniorguiden 
- Lex Sarah och Maria (hur är läget i UV ?) 
- Utvärdering av covid-19. Hur ser hösten ut? 
- Upphandling av måltidslådor 
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§4 Protokoll nr 4 (23/3), nr 5 (27/4) samt nr 6 (25/5) godkändes. Dessa hölls per 
capsulam. 

 
§ 5 - P.g.a. rådande pandemisituation beslutades att ställa in alla evenemang i 

september, förutom utomhusaktiviteter. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
restriktioner. När det gäller studiecirklar så får varje ledare bestämma  

 om deltagarantalet gör det möjligt att genomföra dessa med korrekt avstånd i 
lämplig lokal. 
- Styrelsekonferensen med Cinderella ställs in. 
- Eldsjälsresorna bokas ej. 
- Lars redogjorde för ekonomin. Negativa poster är förlorade intäkter från 

”marathongruppens” deltagande samt ett mindre bidrag från Stafs fond än 
beräknat. Kostnader som ännu ej blir aktuella gäller höstens program, 
Cinderellaresan, eldsjälsresorna, månadsmötet (september), 
julbordsresans tänkta besök i Uppsala domkyrka. 

- Gunnevi kontaktar Messingen för att be om aktuellt besked om när de 
öppnar för större grupper än 50 pers 

- Inga-Lill berättar att hon arrangerar 3 promenader i augusti (12:e, 16:e och 
26:e). Därefter ordnas promenader alla onsdagar i september och oktober 
med olika ledare. Torsdag 24 sept. blir det surströmmingsfest på Nut 
House. Inga-Lill har tidigare via SPF:s Facebooksida meddelat två dagar 
innan promenad om sträckningen samt lagt in några bilder efter 
vandringen. Ett bra sätt att synliggöra vad vi gör i dessa tider. 

- Torsten lägger in aktuell information om vår hantering på hemsidan. 
- Kenne skickar ut detsamma till de med mejl. 
- Siv kontaktar de som ej har mejl via brev. Kontaktar Bring för att få veta 

kostnad för detta. 
 

§6 PRO:s debattinlägg i Vi i Väsby angående Seniorernas Hus diskuterades. Vi 
avvaktar med ett inlägg då kommunen skall lämna ett besked i frågan under 
hösten. Enligt Sten och Anders togs ett beslut under 2014 där vi tillsammans 
med PRO skulle gå vidare i ärendet. Siv försöker få fram detta protokoll. 

 
§7 Ordförande önskade att sammansättningen av styrelsen inför kommande 

verksamhetsår helst skall hållas oförändrad p.g.a. pandemin.  
 
§8 För att i tid kunna informera våra medlemmar om läget inför oktober månad så 

kommer ordförande att kalla i mitten av augusti till ett nytt styrelsemöte. Vi 
hoppas att vi vet något mer om läget då. 

 
§9 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
Siv Rosenqvist   Ulf Grufman 
sekreterare    ordförande 
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