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Styrelsemöte nr 3 - 21, 2021-04-28 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Göran Johansson, Kristina 
Linde-Jensen (via länk), Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt 
Nilsson, Arne Stockman, Birgitta Gustavsson (punkt 8) 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
Dan tackar Kristina för de fina redovisningar av vandringsaktiviteterna som 
publiceras i Sörmlands nyheter. 
 
2. Dagordning 
I dagordning flyttas punkt 13.2 in under punkt 8. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns med påpekande att i punkt 10 så kommer 
rapporten från Kurt och Bengt H medan skrivelsen granskas av Bengt N. 
 
4. Åtgärdslista 
Uppdateras efter dagens möte. 
 
5. Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 
Arbetsordningen är uppdaterad med att de uppgifter som tidigare legat på 
Siv har delats ut bland övriga styrelseledamöter. Arbetsordningen fastställs 
och biläggs protokollet. 
 
6. Ekonomi 
Bengt kommenterar den ekonomiska rapporten som var utskickad före 
mötet. På grund av pandemin har vi haft lite utgifter och huvuddelen av årets 
inkomster har kommit in vilket resulterar i en rekordstor likviditet. 
 
 
7. Medlemsfrågor. 
Medlemsantalet är nu nere i 568 varav 12 ej har betalt medlemsavgiften. Vi 
har fått 4 nya medlemmar och 11 har avlidit. Den som har jour ringer och 
frågar de som ej betalt om de avser att gå ur föreningen. 
 
Gerd anser att kursen i Miriam inte behövs för henne. 
 
8. Programkommittén 
Distriktet anordnar frågesport hjärnkoll i mitten av september. Styrelsen ger 
programkommittén i uppdrag att nominera lag och hålla uttagning. 
 
Krukväxtbytardagen planerad att genomföras under våren ställs in på grund 
av pandemirestriktioner. 
Det har varit lågt deltagande på månadsutflykterna, senaste utflykten fyra 
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deltagare. 
 
Elisabeth Wink har ställt in besöket vid biodlingen den 12e maj på grund av 
svårighet att hålla avstånd i den förhållandevis trånga biodlingen. 
 
9. Lokalfrågan och hyresavtal. 
Hyran för den provisoriska lokalen blir inte högre trots att lokalen är större. 
Inflyttningsfest, mörkläggningsgardiner och vanliga gardiner diskuterades. 
 
Den 29 april slipas golvet. Lokalen skall vara tom fram till första maj. Stolar 
och bord som vi flyttar över för jazzkonserten får ställas i något av 
smårummen. 
 
Bengt har meddelat våra kontakter den nya adressen som är Torggatan 13. 
 
Vi skaffar en ny låsbar brevlåda. Den gamla får sitta kvar tills vidare för 
eventuella brev till gamla adressen. 
 
Vi måste ha ett nytt avtal om städning. 
 
Sören åtar sig att visa lokalen för sektionsledare, Göran hjälper till med 
inbjudan. Inlämning av gamla nycklar och utlämning av nyckelbrickor sker 
samtidigt. 
 
Det finns plats på ytterväggen där våra affischer kan sitta. 
 
10. Stöd från Sparbanken 
Som villkoret för stödet är utformat kan vi framför allt använda det för att 
bjuda på fika vid våra aktiviteter. Det krävs kvitton. 
 
11. Fördiskussion om höstutskicket 
Inför nästa styrelsemöte gäller det att kontakta aktivitetsansvariga för att få in 
program för hösten. 
 
12. Punkten saknas i dagordningen 
 
13. Rapporter och inkomna skrivelser 
13.1. Folkhälsoveckan, skall vi göra mer än lägga ut digital 
information? 
Pandemin gör det svårt att genomföra annat. De aktiviteter vi har idag är 
utomhusaktiviteter och är hälsofrämjande men inte speciellt för 
folkhälsoveckan. Att försöka kombinera utomhusaktiviteter med föredrag 
anser vi vara utsiktsöst. 
 
13.3. Information om kanalbuss, e-brev 23/3 
Föranleder ingen åtgärd. 
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13.4. Bilder på distriktets hemsida 
Distriktet efterlyser bilder från föreningarna att lägga upp på distriktets 
hemsidor. Vi har en mängs bilder från våra aktiviteter vi kan dela med oss av. 
Det är meningen att bilderna skall bytas ut regelbundet. 
 
Arne skapar en bildsida bland våra hemsidor där vi gör likadant. 
 
14. Övriga frågor 
14.1. Rapport från distriktets ordförandemöte (Dan). 
Distriktet genomför en analys av boende och genomför en kartläggning av 
äldreboende och olika satsningar. 
 
Blir förändringar i restriktionerna begär vi information från förbundet om hur 
det påverkar vår verksamhet. 
14.2. Rapport från Inte ensam, projektutbildning 
14.3. Kontroll av aktiva e-postkonton 
Arne skickar ut e-brev till medlemmarna med önskemål om svar. Detta för att 
kontrollera om de epostkonton med adresser vi har i medlemsregistret är 
aktiva. 
14.4. Finns det något vi kan göra för att få till en valberedning? 
Trots många försök och förslag på namn har vi ännu inte lyckats få till en 
fungerande valberedning. 
14.5. Ersättare i KPR 
Vi utser Ilena Alm till ersättare i KPR. Kristina meddelar kommunen. Gerd 
registrerar i medlemsregistret. 
 
Mötet avslutas. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


