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Styrelsemöte nr 5 - 21, 2021-09-29 
 
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.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Från föregående protokoll bör gardiner och mikrofon föras in på åtgärdslistan 
som dessutom bör ha aktuellt datum. 
 
4. Åtgärdslista 
Åtgärdslistan uppdateras efter dagens möte 
 
5. Ekonomi 
Vi har fått bidrag för PUB-kvällen. Vi har bytt huvudsäkring och sparar 
därmed på den avgiften. 
 
6. Medlemsfrågor. 
Vi har nu 557 medlemmar och fyra till är på ingång, åtta medlemmar har 
rekryterats tidigare under året. 
 
En fråga om vänmedlemskap berättigar till deltagande i samtliga aktiviteter 
som vi anordnar besvarades jakande. 
 
7. Höstutskicket 2021. Eventuella kommentarer. 
Stort tack till Gerd som gjort ett stort arbete med höstutskicket. 
 
Vi satsar på att få ut årsprogrammet för 2022 till mitten av december. 
 
8. Verksamhetsplan version 0. Nya aktiviteter 2022? 
Vi har ingen ledare till aktiviteten sällskapsspel. Den nya aktiviteten stickning 
presenterar vi på månadsträffen, skickar ut e-post och lägger ut på 
hemsidorna. 
 
Läxhjälp försvann med pandemin. Startas igen? 
 
Vi kan göra ett nytt försök med jazzkonsert när restriktionerna är borta. 
 
Kontaktpersoner för väntjänsten har avböjt att fortsätta. Göran får i uppdrag 
att efterforska om någon annan i gruppen kan ställa upp som kontaktperson. 
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Hur vi gör med Medley avgörs av hur många som deltagit. Dan kontaktar 
Medley. 
 
9. Rapporter och eventuella frågor från programkommittén 
Inget att rapportera. 
 
10. Vad innebär det att nästan alla restriktioner tas bort den 29 ds för 
vår verksamhet? 
Nästan alla aktiviteter har startat. 
 
11. Stöd från Sparbanken. Förslag till kostnader att ta med? 
Funktionärsträffen, sedan har vi förbrukat hela stödet. 
 
12. Kontakter och förslag per e-post med SPF Nyköping beträffande 
hantering av reseprogram. 
Vi har fått löfte från Resia att reseprogrammet skall gå samtidigt till 
Oxelösund och Nyköping. Det skall gå till reseansvarig, e-postansvarig och 
webbansvarig. 
 
13 Rapporter och inkomna skrivelser 
13.1. Rapport från distriktets styrelsemöte, e-post 12/8. 
Distriktet trycker på behovet att växa. Vi själva ser problem med att rekrytera 
yngre pensionärer. 
 
13.2. Nyhetsbrev från SPF Sörmlandsdistriktet 6/9. 
Ing-Marie Wahlström representerar oss i boendefrågor. 
 
13.3. Bengts ansökan om föreningsbidrag, e-post 13/9. 
Bengt N har skickat in bidragsansökan. 
 
13.4. Brandöversyn, e-post 7/9. 
Det gjordes en brandöversyn. Det är inte brandöversynen som avgör hur 
många som får vistas i lokalen. Det kom några förslag angående förbättring 
av utrymningsmöjligheter som har gått till Kustbostäder. T.ex. att 
brandsläckare inte skall vara gamla eller stå på golvet utan hängas upp. 
 
13.5. PUB-afton 27/10. Affisch ? E-post 16/9. 
Affischen är tryckt och delas ut/sätts upp. 
 
13.6. Inköp av stolar. Bengt Nilsson. 
Styrelsen beslöt att köpa in stolar och kaffebryggare enligt Bengt förslag. 
 
13.7. Ersättning till styrelsen, förslag från Bengt Nilsson i e-post 21/9. 
Styrelsen beslutade att ge kostnadsersättning till styrelsen enligt Bengts 
förslag. 
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14. Övriga frågor 
14.1. Styrelse 2022 
Det finns förslag på ny ordförande efter Dan, frågan är om de är tillgängliga. 
Bengt, Kristina och Gerd har ett år kvar. 
Arne, Göran, Lars-Christer och Sören ställer upp till omval. 
Revisorer, Bo Jender har ett år kvar, vi vet ej om Ulf ställer upp till omval. 
Vi har fortfarande trots många försök ingen valberedning vilket innebär att 
styrelsen måste agera valberedning. 
 
14.2. Nästa möte 27/10. 
 
14.3. Notering från Dans jour den 9/9. Var finns blanketter för 
medlemsanmälan? Är det bättre att anmäla deltagande i aktiviteter 
direkt till ledaren? Hållbarhet i verksamhetsplanen 2022, har Bengt 
något förslag? 
Blanketter finns bland facken i bokhyllan inne på kontoret. 
 
Styrelsen föreslår att vi rekommenderar att anmälan skall gå till ledarna för 
att de har överblick om det kommer in för många anmälningar och kan ge 
bättre information om aktiviteten. 
 
14.4. Bör vi gå igenom lokalen för att hitta allt som behövs? 
Vi går igenom lokalen efter mötet. 
 
14.5. Bankkonto för bridgesektionen 
Styrelsen beslutar att vi skapar ett konto för bridgesektionen som skall 
hanteras av  19421010-5534 Thor Sagfors. Transaktioner och 
tillgodohavande på kontot kommer inte att bokföras ii huvudföreningen. 
 
14.6. Checklista för nästa månadsträff. 
Checklistan ändras lite då behovet av bordsvärdar försvunnit. 
 
14.7. Stängning av ytterdörren kl 18.00. Skall vi göra fler försök för 
senareläggning. 
Vi rekommenderar de verksamheter som har verksamhet som kräver öppen 
ytterdörr efter kl 18.00 att lägga något i dörrspringan som hindrar dörren att 
gå igen. 
 
14.8. Rapport från SPF-distriktets ordförandemöte i Malmköping den 
23-24/9. 
Digitalisering, vad gäller e-postanvändning ligger Oxelösund bra till. 
 
14.9. Övrigt. 
Dan undersöker om vi kan göra en rekryteringsinsats på ICA, förra gången 
var det lyckosamt, men svårare nu när pensionärsrabatten är alla vardagar. 
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Vi har ett häfte ”Tillsammans för ett rikare seniorliv” som vi lägger ut i 
Koordinaten och vårdcentralen, kan vi lägga ut i Medley? 
 
Distriktet har en arbetsgrupp för att överföra erfarenheter om palliativ vård. Vi 
skall undersöka om vi har någon som kan delta. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


