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   Protokoll  
styrelsemöte 
2021-05-24 
 
Nr 6/2021 

Närvarande: 
Ulf Grufman, ordförande   8 bilagor 
Annikka Genberg       Britt Söderlund 
Gunnevi Norgren       Lars Östman 
Siv Rosenqvist           Torsten Hemph   
Anna-Karin Pommer 
 
Övriga närvarande: 
Marwin Höglöv 
 
 
§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet hölls digitalt via Zoom. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 
§3 Samrådsverksamheten 
 Ulf skickade i förväg ut ett ojusterat protokoll från KPR-mötet den 6 maj. Ulf 

informerade om att det inte hade skickats något gemensamt brev från SPF och PRO till 
kommunen om de föreslagna lokalerna för Seniorernas Hus, 
 

§4 Föregående styrelseprotokoll  
 Protokoll nr 4/2021 och 5/2021 godkändes. 
 
§5 Rapporter 
 -Ekonomi 

Lars anmälde att kommunen är medvetna om att det ännu inte finns något 
årsmötesprotokoll. 
 

            -Programkommittén 
45 personer har anmält sig till besöken i Fresta kyrka 3 och 8 juni. Gunnevi föreslår att 
vi betalar 500 kr per gång till Fresta kyrkas hjälpfond.  
Beslutades enligt förslaget. 

 
 -Programbladet 

Styrelsen hoppas att det skall vara möjligt att återuppta programverksamheten till 
hösten. Vi behöver ge ut ett programblad, förhoppningsvis i slutet i augusti. Just nu är 
det dock inte möjligt att tidsbestämma detta, eftersom vi inte vet vilka restriktioner 
som gäller framöver. Beslut måste fattas senare under sommaren.  
 

§6 Seniorernas hus 
Ulf redogjorde för det samtal han haft med Maria Röstberg, kultur- och fritidschef i 
kommunen och utredare i frågan om Seniorernas hus. Ulf föreslog för henne att 



2 
 

kommunen skall börja med en lokal och förordade i första hand den lokal i Väsby 
Centrum som tidigare disponerats av Försäkringskassan. PRO och SPF är inte eniga i 
denna fråga, eftersom PRO är rädda för att bli av med sina nuvarande lokaler i Karlsro 
om det blir en gemensam lösning. Kommunen måste fatta beslut om hur man går 
vidare. 

 
§7 Summering av Folkhälsoveckan 

Som framgår av den skriftliga redovisningen har intresset varit stort och programmet 
har varit uppskattat. Britt kunde dock konstatera att deltagarna i Folkhälsoveckan till 
stor del utgjordes av de medlemmar som redan deltar i alla våra olika aktiviteter, det 
var inte så många deltagare bland övriga medlemmar. Vi behöver fundera på hur vi 
skall aktivera och attrahera dessa medlemmar. 
 
Britt föreslog att hon skall få bjuda arbetsgruppen på lunch, som tack för nedlagt 
arbete. Kostnad 1000 kronor. Styrelsen beslutade att bevilja förslaget. 
 

§8 Grillafton i sommar/höst. 
Siv har pratat med Martin på Himmel och Pannkaka, som föreslår någon dag i veckan 
efter midsommar, om restriktionerna så tillåter. Siv kommer att diskutera ekonomin 
vidare med Martin och återkomma med ett definitivt förslag, som styrelsen får ta 
ställning till per capsulam. 
 

§9 Övriga frågor 
Siv åtog sig att rensa på anslagstavlan i Väsby centrum. 
 

§10 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 13/9 kl. 0900.  Ulf kallar till extra styrelsemöte innan dess, om så 
behövs. 

 
§11 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Ordförande: 
 
 
Torsten Hemph   Ulf Grufman 


