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   Protokoll  
styrelsemöte 
2021-04-26 
 
Nr 4/2021 

Närvarande: 
Ulf Grufman, ordförande   7 bilagor 
Annikka Genberg       Britt Söderlund 
Gunnevi Norgren       Lars Östman 
Siv Rosenqvist           Torsten Hemph   
Anna-Karin Pommer 
 
Övriga närvarande: 
Anders Björendahl  Nils Rydén 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes med anmälan av övriga frågor. 
 
§3 Samrådsverksamheten 
 Ledamöterna i KPR har tittat på två förslag till lokaler för Seniorernas Hus, Stora 

Vilunda och en lokal i Sigma Centrum på 400 m2. Kommande onsdag hålls ett möte 
för att komma fram till SPF:s syn på de visade lokalerna. Styrelsen kommer att få 
möjlighet att lämna synpunkter på svaret. 
 
Diskussion pågår om bildandet av en förening för ”Alltid gemenskap i Väsby”. 
 

§4 Föregående styrelseprotokoll  
 Protokoll nr 3/2021 godkändes. 
 
§5 Rapporter 
 - Ekonomi 

Kassören vill inte få mynt som betalning i samband med entréavgifter eller lotterier, de 
är svåra att bli av med. Nils tipsade om att Systembolaget tar emot mynt. 
 

 Beslut: Ingen ändring görs av förslaget till budget som antogs i februari. 
 

- Medlemmar 
Vi har nu 1150 medlemmar.  
 
- Programverksamheten 
Planerade sommaraktiviteter inkluderar bland annat besök i Fresta och Hammarby 
kyrkor och promenad runt Säbysjön på Järvafältet. 
 
- Resor 
Flera resor har på nytt ombokats tidsmässigt. 
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- Friskvård 
Vilundahallen är bokad för inomhussäsongen ht-21 och vt-22. 
Liten annons om Folkhälsoveckan kommer i Mitt i Väsby. 
Gruppen bakom Folkhälsoveckan planerar för aktiviteter på Vilundavallen i grupper 
om högst 8 personer.  
 
Barncancerfondens ”Walk of  Hope” vill att SPF skall betala 100 kr för varje medlem 
som ställer upp i kampanjen.  
Beslut: Vi ställer inte upp som förening i denna kampanj, men kan vidarebefordra 
information till medlemmar som vill delta privat, 
 
- Hemsidan 
Uppdateringen av programmet för hemsidan förbättrar prestanda på hemsidan. Bland 
annat går det snabbare att läsa in bilder. 

 
- Programbladet 
Vi behöver anpassa oss till rådande läge och kanske ge ut ett programblad i 
september/oktober. Arbetet med ett nytt programblad vilar tills vidare. Detta behöver 
vi kommunicera till våra medlemmar. 
 

§6 Dagens digitala möte 
Det var olyckligt att tiden för evenemangsstart ändrades i sista stund, men ändringen 
motiverades av att flera inte förstått att det var en förhandsinspelning. Inför ev. 
kommande digitala möten behöver vi ha en dedikerad kontaktperson med Messingen. 

 
§7 Ersättare som sekreterare och ansvarig för resekommittén 

Diskuterades förslag om att annonsera efter ansvarig för resekommittén. Anders 
påpekade att detta är valberedningens ansvar. 
 
Beslut:  Inga-Lill Runermark leder fortfarande resekommittén, Ulf kontaktar henne 
och meddelar beslutet. Inga-Lills kontakter med styrelsen går via Ulf. 
 

§8 Förberedelser inför årsmötet 
Förslag till Verksamhetsplan för 2021 godkändes, med de ändringar som redovisats av 
resekommittén. 
 
Beslut: Torsten och Kenne undersöker hur man anordna ett digitalt årsmöte. 
Avrapportering 30/4 på ett digitalt möte med styrelsen. 
 

§9 Övriga frågor 
Siv informerade om det kommande Nordvästmötet 7/5, där man bland annat skall 
diskutera hur mötet/föreningarna bättre kan samverka med förbundsstyrelsen. Enligt 
Anders Björendahl fungerar samarbetet bättre med föreningarna söder om Stockholm. 
 

§10 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 24/5 kl. 0900.  
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§11 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Ordförande: 
 
 
Torsten Hemph   Ulf Grufman 


