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   Protokoll  
styrelsemöte 
2021-08-11 
 
Nr 8/2021 

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

 Ordföranden hälsade välkommen till Lindhem och öppnade mötet. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes efter anmälan av några övriga frågor. 
 

§3 Samrådsverksamheten 
Ulf informerade om att PRO betalar en årshyra till kommunen på 26 300 kr för 
Karlsro. Enligt besked från Maria Fälth, ordförande i KPR, behöver SPF inte betala 
högre hyresbelopp än detta, när lokalfrågan är löst. 
 

 Nils överlämnade en lista på frågor som kan tas upp på  KPR:s beredningsmöte den 24 
augusti. Efter genomgång gjordes vissa omprioriteringar och sammanslagningar. 
 

 Torsten anmälde att kommunen har anställt en person som skall fungera som en 
”digital hemguide”, dvs åka hem till personer och lära ut hur det fungerar  med 
internet, dator, betalningar via dator eller läsplatta  med mera. Kommunen har tagit 
kontakt med bland annat SPF för att utforma verksamheten, Ulf har bett Torsten vara 
vår kontaktperson. 

 
§4 Föregående styrelseprotokoll  
 Protokoll nr 6/2021 och 7/2021 godkändes. 
 

Styrelsen beslutade i efterhand att föreningen skall stå för den subvention och de 
övriga kostnader som uppstod i samband med den andra grillkvällen på Himmel och 
Pannkaka den 2 juli, eftersom den första kvällen, den 1 juli, blev fullbokad. 
 

§5 Rapporter 
 -Ekonomi 

Rapporterades att Lars Östman sköter bokföringen i GIV, Gemenskap i Väsby, medan 
Ulf Grufman formellt är kassör. 
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Lars påpekade att det numera inte finns någon bank i Upplands Väsby som tar emot 
mynt. Det vore därför lämpligt att ändra entréavgiften för medlemsmöten till något 
annat än 50 kr. Diskuterades en höjning till 60 kr. 
 

            -Medlemskommittén 
56 medlemmar, avseende både 2020 och 2021, har ännu inte blivit kallade till 
informationsmöte för nya medlemmar  

 
 -Friskvårdskommittén 

Beslutades att anta det förslag till budget som kommittén föreslagit för årets ansökan 
om folkhälsobidrag  
 

§6 Årsmötet 
 Efter diskussion beslutades: 
- Om högst 45 personer anmäler sig, hålls årsmötet i Messingens matsal. 
- Om flera än 45 personer anmäler sig hålls årsmötet på läktaren på Vilundavallen 
- Britt Söderlund fick i uppdrag att boka Vilundavallen 

  
 Ordföranden anmälde att han ansvarar för att ta fram erforderliga dokument till 

årsmötet. 
 
§7 Tryckning och distribution av programbladet  
 

Beslutades att inte nu trycka något programblad för distribution till medlemmarna. 
 
Däremot skall det förslag som Anna-Karin tagit fram publiceras på hemsidan så snart 
som möjligt. Innan dess skall sidorna om månadsmötena tas bort, eftersom vi för 
närvarande inte vet om de kan genomföras, Redaktionskommittén, Anna-Karin, Siv 
och Inga-Lill, tar fram ett nytt förslag. Därvid skall möjlig hänsyn tas till Britts 
önskemål om förändring av friskvårdssidorna. 
 

§8 Övriga frågor 
a) Ansvarsfördelning i den nya styrelsen.  

Valberedningens ordförande, Anders Björendahl, påpekade att det är styrelsens 
ansvar att fördela styrelseuppdragen sinsemellan, förutom ordföranden som väljs 
på årsmötet. Valberedningen kommer att föreslå att Bengt Svensson blir ny 
ledamot och kommer att intervjua ytterligare en kandidat inom kort 

 
b) Lena Kanström har föreslagit att SPF skall påminna medlemmarna om det 

kommande kyrkovalet den 19/9. Styrelsen beslutade att avslå förslaget i enlighet 
med formuleringen i stadgarna om ”en ideell organisation som är partipolitiskt och 
religiöst obunden”. 

 
c) Den 19 augusti kl. 14 delar Kristdemokraterna i Upplands Väsby ut 

”Vitsippspriset” till de inom SPF, PRO och Vänner i Väsby, bland annat Siv 
Rosenqvist, som ansvarat för distribution av böcker till och från de som inte 
kunnat ta sig till biblioteket, under rådande pandemi. 
 

d) Konstaterades att grillaftnarna på Himmel och Pannkaka var ett mycket uppskattat 
arrangemang, som gärna får upprepas i någon form. 
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§9 Nästa styrelsemöte 
Planeras till måndagen den 13/9 kl. 0900, i enlighet med tidigare beslut.  Ulf kallar till 
extra styrelsemöte innan dess, om så behövs. 

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


