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Styrelsemöte nr 2 - 21, 2021-02-24 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Göran Johansson, Kristina 
Linde-Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, Arne 
Stockman 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
I dagordningen lägger vi till punkt 8, medlemsfrågor. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter. 
 
4. Åtgärdslista 
Åtgärdslistan uppdateras i enlighet med det som framkommer på mötet. 
 
5. Upprättande av protokoll från årsmöte per capsulam. 
Årsmötesprotokoll upprättades. 
 
6. Konstituerande möte för den nyvalda styrelsen 
Konstituerande möte avhölls, separat protokoll. 
 
7. Ekonomi 
Bengt kommenterade den ekonomiska rapporten som var utskickad före 
mötet. 
 
8. Medlemsfrågor 
Vi har nu 576 medlemmar. Åtta har slutat på egen begäran och 5 har avlidit. 
Två har flyttat till Katrineholm och kommer att sluta. 
 
9. Förslag på aktiviteter som kan startas upp 
Boule startar 11e april. 
 
Vandringar börjar vecka 9 med en vandring som utgår från Stjärnholm. 
Utflykter startar. 
 
Kristina fick i uppdrag att sätta in en annons i Sörmlands Nyheter. 
 
10. Lokalfrågan, rapport från Bengt och Kurt 
Rapporten med principskiss över lokalen bifogas. 
 
Vi har nu en ny provisorisk lokal i avvaktan på Pensionärernas hus. Den nya 
lokalen är en trappa upp ovanpå apoteket med ingång från Torggatan. Hyran 
skall vara samma som för befintlig lokal. Dan skriver ett brev som Bengt 
granskar som skriftlig bekräftelse på överenskommelsen. 
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 Vi tackar Bengt och Kurt för nedlagt arbete och låter dem fortsätta. 
 
Göran övervakar arbetet med installation av nätverksanslutning och wifi. 
 
Vi har inte fått någon tidplan för flytt men har ett starkt önskemål om att flytta 
före sommaren. 
 
Arne skriver information om flytten på hemsidan. 
 
13 Rapporter och inkomna skrivelser 
13.1 Rapport från distriktets styrelsemöte, epost 15/1 
Föranleder ingen åtgärd. 
 
13.2 Studieförbundet Vuxenskolan e-post 19/1 
Påverkar inte oss. 
 
13.3 Stöd på 10 000 kr från Sparbanken. Vad skall vi göra? E-post 22/1. 
Stödet utbetalas i efterskott mot verifikationer på utlägg. Det gäller till 
exempel utgifter för föreläsningar och förtäring i samband med aktiviteter. 
Aktivitetsansvariga informeras. 
 
13.4 Folkhälsovecka vecka 20 i maj. Skall vi göra något? E-post 22/1. 
Hur skall vi nå de medlemmar som inte är datoriserade? 
 
13.5 Kommunikationspolicy, bilaga till e-post 11/2 från distriktets 
styrelsemöte. 
Distriktets kommunikationspolicy innehåller grundregler och 
ansvarsfördelning för extern och intern kommunikation. 
 
Vår egen kommunikation består av affischer och anslag på anslagstavlan, 
årsprogram, hemsidor, e-brev tidningsnotiser, tidningsannonser. Kan vi göra 
mer? 
 
Distriktsstyrelsen arbetar med tidningar med hittills begränsad framgång. 
 
Det är svårt med marknadsföring när vår verksamhet är så begränsad p.g.a. 
pandemin. 
 
13.6 SPF distriktets digitala årsstämma 14/4. E-post 13/2. Vill någon 
delta? 
Dan deltar. 
 
13.7 Lokalhyra BK Sang. E-post 16/2. 
Vi går med på BK Sangs förslag om reducerad hyra 2021. Vi föreslår en 
ändring i avtalet med BK Sang som i stället för befintlig skrivning säger att 
hyresnivån skall baseras på konsumentprisindex i oktober föregående år. 
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Detsamma som gäller för vår egen hyra. 
 
13.8 Status digitaliseringsprojekt. E-post 17/2. 
Digitaliseringsprojektet fortsätter med digitala möten. Distriktet köper in 
bärbara datorer till föreningarna och undersöker möjligheten till utbildning i 
användning av kontorsprogram. Rapporten bifogas. 
 
14 Övriga frågor. 
14.1 Revisor Bo Jenders förslag. E-post 28/1. 
Bo Jender framförde tankar om att vi som förening borde ha större 
påverkansmöjligheter på de styrande i kommunen avseende bl. a 
bostadsfrågor. Han är, om han blir kallad, beredd att komma till ett 
styrelsemöte eller till ett möte i tankesmedjan för att berätta om sina idéer. 
 
Styrelsens uppfattning är att vi redan har stort inflytande genom deltagande i 
kommunens pensionärsråd vars möten dock har varit inställda sedan 
inledningen av pandemin. 
 
Delar av styrelsen framförde önskemål om att få bättre information från 
tankesmedjans verksamhet. 
 
14.2 E-brev angående feriearbete. 
Föranleder ingen åtgärd. 
 
14.3 Erbjudande om musikfrågesport. 
Vi publicerar inbjudan till att delta i musikfrågesport på hemsidan. 
 
14.4 Styrelsemöten Sörmlandsdistriktet 
Det kommer att finnas mer tid för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna 
under ordförandemöten. 
 
Avslutande av möte 
Vid näste styrelsemöte den 28/4 skall vi diskutera höstprogrammet. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


