
Protokoll 

Fört vid möte med SPF Seniorerna Samarbetskretsen i Ulricehamns kommun, måndagen den 9 maj 

klockan 10.00, i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) lokal i Ulricehamn. 

 

Närvarande för: 

SPF Bogesund  Ingegerd Johansson och Anna-Karin Hallström 

SPF Hökerum  Bengt Asp   

SPF Norra Kind Åke Wallgren och Björn Cederkull 

SPF Östra Redväg Roger Boström och Lars-Olof Lindgren 

 

Inte närvarande 

SPF Hökerum  Anita Lundh 

 

Närvarande vid SV info Lizette Andersson 

 

§ 1 Mötets öppnande Bengt Asp hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

       och SV info SV, Lizette Andersson informerade om Ulricehamn kommuns anslagna 

  medel till kulturförvaltningen om 150 tkr. Dessa medel finns att ansöka 

om till genomförande av kulturverksamheter på äldreboenden. 

Frågan som ställs är om SPF-föreningarna kan anordna aktiviteter på 

äldreboendena. Det rör sig om breda aktiviteter, t.ex. ledare för  

studiecirklar, underhållning, läsning, målning, körsång m.m. 

Pengarna ska landa i föreningarna. En ersättning kan ligga på 130 kr/h. 

NBV och Sensus har redan sökt pengar. 

SPF Samarbetskretsen i samverkan med SV skulle kunna ansöka om

 45 tkr. Alla äldreboenden ska få del av pengarna. Redovisning till 

kulturförvaltningen ska ske i januari 2018. 

Samarbetskretsen beslutade att Lizette formulerar en ansökan som 

respektive förening i Samarbetskretsen skriver under. 

En arbetsgrupp behöver bildas med en deltagare från varje förening. 

Kontakt tas med ledningen på äldreboendena. Kajsa Azelius, SV, är 

verksam ute på boendena tillsammans med 130 aktiva volontärer. 

Konstnär Ulla Zimmerman håller kurser i målning för dementa. De båda 

kan också lämna synpunkter.    

 

§ 2 Föregående protokoll Bengt Asp hade en genomdragning av föregående protokoll, vilket man 

beslutade att godkänna och lägga till handlingarna. 

 

§ 3 V. 40 Folkhälsoveckan Anna-Karin Hallström informerade om hur förberedelserna av 

folkhälsoveckan ser ut i dagsläget. 8 tkr återstår att disponera av det 

kommunala anslaget.    

  

§ 4 Info från KPR Kommunen ska verka för tryggt boende i hela kommunen har varit en 

politisk målsättning. SPF bör i KPR trycka på beträffande en snar lösning 



av tomt och nytt boende i Gällstad. Risk finns annars för omprioritering 

av utbyggnad av boenden, då man nu har inlett planering av nya 

boenden i centralorten.    

 

§ 5 Övriga frågor Samarbetskretsen har fått en förfrågan från Ola Nilsson, 

folkhälsoansvarig på förbundet, om vårt intresse för att arrangera 

 SPF Seniorernas förbundsmästerskap på längdskidor 2018.  

 Beslutades att Bengt Asp tar kontakt med skidspårsorganisationens 

styrelseordförande Karl-Erik Claesson för att informera om denna 

förfrågan från vårt förbund samt efterhöra deras möjlighet och intresse 

av att vara med och genomföra ett sådant evenemang. 

 

§ 6 Nästa möte Nästa möte är den 28/8 kl. 14 på Vuxenskolan. Mötet därpå är den 

6/11. 

 

§ 7 Mötets avslutande Bengt sa tack och avslutade mötet. 

 

 Ordförande   Sekreterare 

 Bengt Asp   Lars-Olof Lindgren 


