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 Protokoll 
 Styrelsemöte  
 2020-10-05 
 
 Nr 9/2020 
 
 6 bilagor 
 
Deltagare: 
Ulf Grufman, ordförande 
Lena Fischbach 
Annikka Genberg 
Torsten Hemph 
Gunnevi Norgren 
Anna-Karin Pommer 
Siv Rosenqvist 
Inga-Lill Runermark 
Britt Söderlund 
Lars Östman  
 
Delegerade: 
Anders Björendahl 
Nils Rydén 
 
 
§1 Ordföranden öppnade mötet. 
 
§2 Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 
 
§3 Samrådsverksamheten 
 
 Nils informerade om följande aktuella punkter: 

• KPR-möte om hemtjänsten har genomförts. Ulf deltog via länk med 
tekniska problem. Utbildning i Zoom önskas. 

• Volontärer i hemtjänsten för att hitta ensamma. 

• Trygg hemgång. Planerad hemgång finns för dem som önskar. Anders 
rekommenderar starkt att man tackar ja till detta om man ska skrivas ut 
från sjukhus. 

• Kommunens värdegrundsarbete. Hur genomförs det hos privata utförare? 
De privata hemtjänstföretagen har sina egna värdegrunder som dock i stort 
överensstämmer med kommunens. Undersökning av hemtjänstföretagen 
föreslås av Anders, på samma sätt som vårdcentralerna undersöktes 
tidigare. 

 
Nästa KPR-möte är på fredag, förmöte önskas. Adolf Stafs fond, seniorguiden, 
arvodesfrågan, rutiner efter avstängningen på boenden, seniormässan, 
kommunens syfte med KPR, långsiktigt arbete i KPR är aktuella frågor för 
mötet. 
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§4 Protokoll nr 7 och 8 godkändes.  
 
 
§5 Rapporter 
 
 Hemsida: Många besök på hemsidan i augusti, särskilt gällande friskvården. 
 
 Ekonomi: Lugnt för närvarande. Resultatet nu är +100.000 kr. Frågan är hur 

detta ska behandlas framöver. Folkhälsobidraget är ännu inte utbetalt. Möte 
om Adolf Stafs fond önskas i november/december för att underlätta 
budgeteringen. 

 
 Medlemmar: Några nya medlemmar, totalt 1167 för närvarande (exkl 

vänmedlemmar). Årsavgift 2021 270 kr.  
 
 Resor: Stiltje på resfronten. Samtliga resor är framflyttade. För Brysselresan, 

som flyttats fram ytterligare en gång, gäller att inga pengar återbetalas till den 
som vill hoppa av, något som väckt irritation hos resenärerna. Enligt Inga-Lill 
är detta dock en följd av resebranschens bestämmelser.  

 
 Covid19-säkrade bussresor inom Sverige är planerade. Inga-Lill undrade om 

föreningen kunde sponsra en goodiebag till deltagarna på dessa resor. 
Innehållet skulle vara handsprit och munskydd. Styrelsen var positiv till detta 
men åsikter framfördes att beslut skulle fattas närmare avresorna i vår. 

 
 Mycket är osäkert i resebranschen nu. Både Viking Line och Reseskaparna 

har problem. 
 
 Programverksamheten: Inga bokningar för våren har gjorts.  
 
 Eventuellt kommer besiktning och guidning av kyrkorna i kommunen (Fresta, 

Hammarby, Ed) att erbjudas. Samtliga kyrkor är så stora att detta kan ske på 
ett covid19-säkert sätt. 

 
 Förbandskit finns och har använts under promenaderna. Likaså finns nu en 

bärbar röstförstärkare att låna. 
 
 Friskvårdsverksamheten: Ökande antal deltagare på promenader, det tycks 

finnas ett behov av att röra på sig och framför allt av att träffas. Stenkul på 
Vilundavallen var mycket uppskattat och ledde till en artikel i lokaltidningen. 

 
 Britt undrade om linedance och qigong får flytta inomhus nu. Den stora 

kampsporthallen i Vilundahallen finns att tillgå. Efter diskussion beslutades att 
detta är möjligt både för linedance och qigong, dock endast för tidigare 
deltagare och på eget ansvar för dem. Ingen information om detta ska lämnas 
ut och inga nya deltagare får tillkomma. 

 
 Balansträningen på Friskis och Svettis avvaktar tills vidare. 
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 Bordtennis: 1500 kr betalas för slitage. Kommunen kräver att spelarna blir 
medlemmar i bordtennisföreningen, varför 1500 kr fördelas på deltagarna i 
stället. 

 
 Ansökan om folkhälsobidrag ska enligt Britt göras i november för kommande 

år. Torsten tveksam till om detta stämmer, han utreder frågan. 
 
 Programbladet: Ingen info för närvarande. 
 
§6 Vuxenskolan 
 
 Vuxenskolan har ekonomiska problem och det är osäkert hur framtiden ser ut. 

Möte om 14 dagar centralt. Bidrag till verksamheten kommer att upphöra vid 
årsskiftet. Ska ersättas med support? 

 
 Uppträdande personer som inte har F-skattsedel har tidigare skötts av 

Vuxenskolan. Hur ser det ut framöver? 
 
§7  Övrigt 
 

• Lena Kanström ställer samman pensionäraktiviteter i Väsby. Ingår enligt 
Anders som en del av ensamhetsprojektet. 

 

• Årsmöte: Går det att flytta årsmötet? Annika undersöker hur det går med 
årsmötet om antalet deltagare är begränsat. 

 

• Siv visade broschyren Tillsammans för ett aktivare liv. Dyrt att skicka dessa 
broschyrer per post, Anders hämtar så många han får på Sveavägen. 

 

• Diskuterades om informationsmöten ska anordnas under hösten med 
följande resultat: Bra med möten under hösten. Lunchsmörgåsen måste 
dock utgå och endast kaffe serveras. Därför läggs mötena på 
eftermiddagen, kl 14-16. Max 10 personer per gång. 

 

• Julafton på Himmel och Pannkaka går inte att genomföra som tidigare år. 
Förslag på att ha det utomhus, vilket inte är realistiskt på grund av att det 
är så många med rollator och rörelsehinder. Istället planeras utskick av 
julmat.  

 

• Seniorernas hus: PRO tycks inte vara intresserade av detta på samma sätt 
som SPF. Utredning pågår inom kommunen, bl.a. av hur Messingen ska 
användas framöver. Lasse tycker att det vore bra om vi gick igenom vad vi 
vill ha ut av ett Seniorernas hus. Gensvaret från kommunen är hittills 
mycket begränsat – utan kommunens engagemang kommer det inte att bli 
något Seniorernas hus. 

 

• Några ändringsförslag gjordes i broschyren Vi påverkar, som är avsedd att 
locka nya medlemmar. Siv upplyste om vilken information nya medlemmar 
får. 
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• SPF måste synas och höras mer för att få nya medlemmar. PRO är mer 
känt och vanligen den pensionärsorganisation som tar plats i tidningar och 
TV. 

 

• På hemsidan kan man logga in på Mina sidor och inhämta information 
samt uppdatera telefonnummer eller e-postadress. Styrelsens medlemmar 
uppmanades att testa. 

 

• SPF centralt har ett upprop för äldreomsorgen och vill att så många som 
möjligt skriver under (digitalt). Påminnelse om detta skickas ut till 
medlemmarna. 

 

• Årsmöte ska preliminärt hållas 22 februari, likaledes preliminärt med Lill 
Lindfors. 

 

• Diskuterades om något vårprogram skulle produceras. Inget beslut fattat, 
utskick via e-post får vara det som gäller tills vidare. 

 

• Beslut fattades att avboka alla verksamheter i december med undantag för 
friskvården. 

 

• Önskemål uttrycktes om att månadsmötena om möjligt även 
fortsättningsvis ska äga rum på måndagar, i stället för tisdagar. 

 

• Datum för nästa styrelsemöte: 23 november. 
 

Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Lena Fischbach   Ulf Grufman 
sekreterare    ordförande 
 
 
 
Beslut: Alla aktiviteter förutom friskvården i december avbokas. 
 
Tillägg: Efter mötet föreslogs ett annat datum för kommande möte, nämligen  
2 november. 


