
2021-10-27   PROTOKOLL   

1 

 

Styrelsemöte nr 6 - 21, 2021-10-27 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Göran Johansson, Kristina 
Linde-Jensen, Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, delvis 
Birgitta Gustavsson och Karin Aggefors 
Anmält förhinder Arne stockman 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns med ett antal tillägg 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollen skall visas på hemsidan! 
 
4. Åtgärdslista 
Välkomstbrev till nyblivna pensionärer klart för utskick.  
Inget nytt besked angående max antal deltagare i lokalen föreligger. 
Kustbostäder arbetar med frågan. 
Cirkel för stickningssugna är igång med ett 10 tal deltagare. 
Simmande medlemmar hos Medly har senaste tiden varit 5 personer per 
vecka. Vi bevakar frågan, för att i god tid innan avtalet löper ut, hinna ändra i 
avtalet. 
 
5. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. Inga ytterligare åtgärder krävs. 
Göran Johansson utsågs till vice kassör i enlighet med tankarna vid senaste 
konstituerande möte. 
 
6. Medlemsfrågor. 
Vi har nu 565 medlemmar. Från centralt håll är uppfattningen att rekrytering 
nu går bättre. 
 
7. Höstutskicket 2021. Eventuella kommentarer. 
Slutversionen av verksamhetsplanen kommer att presenteras på nästa 
styrelsemöte. Planen kommer sedan att delas ut till deltagarna på årsmötet. 
 
Bengt fick beröm för bra dokument avseende Kvalitetssäkring SPF 
Seniorerna Oxelösund 2022. Delar av detta dokument presenteras i 
verksamhetsplanen för 1922. 
 
Kristina klagar på litet besöksantal för utflykter t.e.x Horns Båtvarv. Inga 
beslut fattades. 
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Sören påpekade att resor till Travbanan i Eskilstuns är mycket populära i 
andra föreningar. Inga beslut fattades. 
 
Annons om föreläsningar skall ligga på hemsidan och anslås på 
anslagstavlan. 
 
Bättre och tydlig anslagstavla uppdrogs åt Dan, Sören och Bengt 
 
 
8. Vår funktion som valberedning 
Dan kontaktar Håkan Lindqvist, Hans Bjurvall, Jan Samuelsson, Christer 
Sonander ?, Eva Asthage, Birgitta Kärr, Ros-Mari Stockman Koch och Anne-
Marie Norén Offerman för att hitta styrelseledamöter, revisor och ordförande 
kandidater. 
Under mötet meddelade Karin Aggefors att hon kan vara intresserad att delta 
i styrelsen. 
Bengt frågar Johan Lundqvist och Satu Forsgren om deras intresse.  
Lars Christer kontrollerar med Lars-Åke Lindman om hans intresse. 

 
 
9. Rapporter och eventuella frågor från programkommittén 
Månadsträffar fortsätter på Koordinaten till vidare. P.g.a. begränsningar i 
antalet deltagare i vår lokal. 
 
Antalet föreläsningar i vår lokal minskas till en per månad. 
 
Förslaget att få ut års programmet för 2022 till mitten av december möttes av 
protest från programkommittén. Programkommittén skall dock göra sitt bästa 
för att tillgodose önskemålen om tidig presentation av års programmet. 
 
Årets julsamling på mässen flyttas från 7 dec. till 8 dec kl 15:30. Affisch tas 
fram där det skall framgå att anmälan är bindande. Pris 250 kr och där 
föreningen sponsrar med 50 kr. Icke medlemmar är välkomna och betalar då 
250  kr för att deltaga. 
 
Kabaré framträdande i SPF lokalen av medlemmar som framför ”Alla åldras 
med lust och fägring stor” Inträdesavgift för icke medlemmar 50 kr. 
Medlemmar gratis. Kostnad 2750 kr godkändes. Delar av denna kabaré 
kommer att framföras på årsmötet. 
 
Nästa månadsmöte i SPF lokalen. Program kommittén fixar förtäring. Ingen 
lotteriverksamhet då. 
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10. Skall vi ha introduktionsmöte för nya medlemmar? 
Beslut om introduktionsmöte tas i början av första kvartalet 2022. Nya 
medlemmar 2020 och 2021 skall bjudas in. 
 
11.  
 
12.  
 
13 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
13.1. Tid för månadsmöten och föreläsningar. 
Startar kl. 15. Inga förändringar mot dagens tider. 
 
13.2 Ansökan om bidrag Nyhetsbrev nr 6 Sörmlandsdistriktet 
Vi saknar i dagsläget behov att söka bidrag. 
. 
 
13.3. Kan SPF och PRO tillsammans arrangera dans? 
Göran har fått negativa svar från dans kommittéerna för SPF och PRO. 
Göran undersöker om det finns andra alternativ för dansträffar under våren 
2022. 
 
13.4. Rekrytering av medlemmar enl. E-post från Bengt 
Allmänt bra läge för rekrytering.  Gerd kollar om systemet Miriam kan plocka 
fram alla xx-åringar i Oxelösund. 
Dan och Gerd kommer att på ICA, Tisdag och Fredag värva nya medlemmar. 
 
13.5. Pensionärernas Hus 
Tankesmedjan jobbar med frågan som har lovat att återkomma när de har 
någonting att presentera. 
Representanter i tankesmedjan utgörs av medlemmar från SPF, PRO och 
KPR. Dan ansvarar för att tankesmedjans deltagare presenteras för SPF 
 
13.6. Resor. 
Resekompaniet i Eskilstuna meddelar oss och Nyköping samtidigt. Lars-
Christer kollar varför info om resa till Södertuna ej kommit till oss. 
 
14. Övriga frågor 
 
14.1. Dan och Conny träffar kommunledningen 
Möte med kommunen i likhet med det möte som genomfördes i början av 
2020 skall göras. Dan bokar med kommunen. 
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14.2. Vinprovning 
Tommy Källström och Dan jobbar vidare med detta arrangemang. 
 
 
14.4. Hyra av lokalen. 
Kostnaden är 500 kr. Göran och Arne fixar en digital boknings kalender där 
alla styrelsemedlemmar kan boka lokalen. På anslagstavlan i lokalen skall 
finnas ett utskrivet papper över gjorda bokningar. 
 
14.5. 
 
14.7. Margun Lundström. 
Blir våran representant i utredningen av palliativ vård. 
 
14.8. Bidrag från SSAB 
Beslut väntas under december månad. 
 
14.9. Funktionärsträff. 
29 anmälda. Gerd skickar deltagarlista till styrelsen. 
 
14.10 Pubkväll. 
Allting är OK. Sent tillkommande deltagare blir Lars och Solveig Lindgren 
 
14.11 Anhörigstöd. 
Kerstin Olsson och Elfride Hedström avsäger sig sina uppdrag i gruppen 
p.g.a. hälsoskäl. Deras erfarenhet att rekrytera nya deltagare visade på 
svagt intresse. Vid träff med nya medlemmar bör frågan ånyo tas upp. 
Gruppen har plockat fram deltagare till seniorkaféet, så där kan vi genomföra 
två tillfällen per termin. 
 
14.12 Nästa möte. 
24 November 
 
14.13 Sophantering. 
Bengt kontaktar Kustbostäder i frågan. 
 
14.14 Jalusier från gamla lokalen. 
Sören ansvarar för att dessa hämtas för rivnings start av Prismahuset. 
 
14.15. Julgran till lokalen. 
Gerd fixar en julgran. 
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14.16 Karin Aggefors 
På fråga från Lars Christer svarar Karin att hon inte kommer tt vara negativ 
till en förfrågan om styrelsepost. 
 
14.17 Lyse på toaletten. 
Sören kontaktar Kustbostäder i frågan. 
 
14.18 Inköp av kaffe. 
Inga ändringar mot dagens lösning. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Göran Johansson   Dan Johansson 
Styrelse ledarmot   Ordf. 


