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Vad avhandlades på styrelsemötet 19 februari 2019? 
 

Förutom stående punkter och formalia behandlades följande: 

 

Genomförda arrangemang 

Den 29 januari underhöll Stollarna från Smedjebacken på Solgärde. På 

måndagscaféet den 4 februari berättade Anna-Karin Andersson om Gamla hus i 

Grangärde. Ett mycket populärt ämne som samlade hela 38 deltagare. Rekord för 

ett måndagscafé? 

 

Kommande program 

o 15/2, Lunch Kajkrogen Ludvika. 

o 18/2, Måndagscafé, Sultanatet Oman – Ett spännande land. Marianne 

Gottfridsdotter Nåhem berättar. 

o 23/2, Glenn Miller Orchestra.  

o 26/2, Årsmöte. 

o 4/3, Måndagscafé, Vet du vad som händer i Grangärdebygden. Per Skoog och 

Lisa Fröbel, GBI, berättar. 

o 15/3, Lunch, Buskåkers Gästgiveri, Stora Tuna. 

o 18/3, Måndagscafé, Diane Lundwall berättar om Hawaii. 

 

Årsmötet/årsmöteshandlingar. 

I klubblokalen finns nu exemplar av dagordningen till årsmötet 2019, verksamhetsplan 

för 2019, verksamhetsberättelse 2018, det ekonomiska resultatet för 2018 samt budget för 

2019.   

 

Dagordning för årsmötet 2019, verksamhetsplan för 2019 och verksamhetsberättelse 

2018 finns på hemsidan.  

  

 

Musikcirklarna har startat upp för terminen, likaså boulegruppen. Smartphone 

utbildningen börjar vecka 8. 12 personer är anmälda.  

 

Antal registrerade medlemmar är 215. En ny medlem sedan förra mötet. 

 

Än så länge har vi inte lyckats få in några nya medlemmar tack vare listan 65 och 67 

åringar trots försök. 

  

KPR 

Förmöte 14 februari. Möte 28 februari med nya ordförande Håge Persson. 

Pia kommer att ta upp de brister forskaren Lennart Johansson hittat i 

brukarundersökningen inom äldreomsorgen. 

 

Valberedningen, Birgitta och Anita, kommer att avgå vid årsmötet. Det finns inget 

förslag till valberedning. 

 

Anne, Inge och Göran träffade Per Erik och Egon från PRO för hitta någon gemensam 

fråga att driva inom de närmaste åren. Frågor som diskuterades var bland annat 

seniorboende och anhörigstödjare. 
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Glädjespridarna är på gång igen och kommer att spela på sillunchen. 

 

På distriktets årsstämma 21 mars deltar Anne, Kjell och Mikael. 

 

//Mikael  

 


