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  Protokoll  
styrelsemöte 
2021-09-13 
 
Nr 9/2021 
5 bilagor 

Närvarande: 
Ulf Grufman, ordförande    
Siv Rosenqvist, Anna-Karin Pommer. Lars Östman, Torsten Hemph, 
Gunnevi Norgren, Britt Söderlund (ej §§ 6, 9-11)            
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 övriga frågor. 
 

§3 Samrådsverksamheten 
 Nils informerade om att de flesta av de ärenden vi anmält till KPR:s 

sammanträde den 14/9 kommer att tas upp. 
 

 SPF är representerade av Annikka Genberg i två samrådsgrupper, 
Avgifter i äldreomsorgen och Omsorgsnämndens verksamhetsplan 
för 2022. 

 
§4 Föregående styrelseprotokoll  
 Protokoll nr 8/2021  godkändes. 
 
§5 Rapporter 
 -Ekonomi 
 

Beslut: Vi behåller entréavgiften 50 kr på månadsmöten året ut och 
tar ställning senare till en eventuell förändring inför nästa år. 
 
Beslut: Vi byter bank från Swedbank till Handelsbanken. Ulf och 
Lars undersöker om det går att flytta fonder utan avgift/skatt. 

 
 -Friskvårdskommittén 

Alla planerade aktiviteter är nu i gång eller skall starta enligt plan.  
Planerad insats på Halvmaraton i september ställdes in med kort 



2 
 

varsel p.g.a. ändrad bansträckning. Vi får dock möjlighet till intäkter 
i samband med Stockholm Marathon den 9 oktober. 
 
Britt har utsetts till SPF:s representant i utredningen om 
Vilundavallens framtid. 

 
- Programkommittén 

 
 Beslut: Under förutsättning att kommunen tar bort sitt beslut om 
högst 50 personer i Messingen, bokar vi in ett extra månadsmöte 
den 1 december med Lotta och Mikael Ramel. Gratis inträde, 
anmälan i förväg, högst 250 personer i Scenrummet. 
 
Beslut: I samband med utskick med information om kommande 
månadsmöte, skall vi också påminna om de aktiviteter kommande 
månad, som ännu inte är fullbokade. 
 
Beslut: I dagsläget har 6 personer anmält sig till studiecirkeln i 
släktforskning. Om vi inte får in 10 anmälningar kommer vi att gå 
back med cirka 2 000 kr på denna studiecirkel. Styrelsen beslutar 
att cirkeln, som redan skjutits upp två gånger, för denna gång får 
starta i alla fall.  
 

§6 Årsmötet 
Styrelsen gick igenom praktiska detaljer inför dagens årsmöte. 

 
§7 Eldsjälsresorna 

Styrelsen uppmanades att vara generösa med inbjudningar till 
resorna. Anmälningar till Inga-Lill senast den 17/9. 
 

§ 8 Seniorernas Hus 
Styrelsen har genom ordförandens försorg fått ta del av förslag till 
beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 21/9, att  
- i Stora Vilunda skall lokaler ställas till förfogande för SPF och 
Finska PRO och 
- lokaler skall vara öppna för en mångfald av aktörer att förhyra 
med syfte att skapa attraktiva aktiviteter och mötesforum för 
målgruppen Seniorer.  
 
Årshyran för SPF föreslås bli densamma som PRO betalar i Villa 
Karlsro, en subventionerad hyra om cirka 26 000 kr/år (plus 
uppräkning).  
 
Kommunen har i budgeten för 2022–2024 årligen avsatt 1,4 mkr, 
som skall täcka  
- hyreskostnader för lokalerna, inklusive subventioner till fasta 
föreningslokaler,  
- kringkostnader som städ av allmänna ytor, lås/larm, visst 
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underhåll samt  
- en värdfunktion på 50% som hanterar vissa kringfunktioner. 
 

    Beslut:  
- Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, vilket kommer att 

framföras på KPR:s sammanträde den 14/9. 
- Ulf bokar in ett studiebesök för styrelsen snarast möjligt 
- Vi behöver skapa en arbetsgrupp inför genomförandet av 

förslaget 
 

§9 Övriga frågor 
Samverkan med SV.  
 
SV har kommit med nya regler för samverkan, som krånglar till 
samarbetet. Kassören skriver brev till SV och försöker reda ut 
begreppen, innan vi tar ställning. 
 
 

§10 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 25 oktober kl. 0900, i enlighet med tidigare beslut.   

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


