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Vad avhandlades på styrelsemötet 20 november 2019? 
 

Under denna period har vi haft två måndagscaféer, en månadsträff samt gemensam lunch 

på Vanbo Herrgård. På det första måndagscaféet visade Peter Olsson sina fantastiska 

fågelbilder och på det andra var det sju sorters kakor, mums, och Glädjespridarna 

underhöll. På månadsträffen hade vi besök av silverkören. 

 

Kommande program 

23/11: julmarknad. 

26/11: månadsträff: Tidsresa – En lekfull resa i tiden med Jon Norberg. 

6/12: julbord på Gästis. 

9/12: måndagscafé: INSTÄLLT. 

 

Vi (styrelsen) måste bli bättre på att skriva insändare till tidningarna efter våra olika 

aktiviteter och möten. Det är bra reklam för föreningen som kan locka nya medlemmar. 

 

Maude har gått igenom materialet om ensamhet. Det är framför allt den ofrivilliga 

ensamheten som vi behöver komma åt. Vi tar upp detta efter nyår. 

 

Antal registrerade medlemmar är nu 211. Distriktet Dalarna har tagit fram en broschyr 

Tillsammans för ett aktivare seniorliv för att värva medlemmar.  

 

KPR 

Man arbetar för att pensionärsråden ska bli obligatoriska. 

 

SPF förbund/distrikt 

På ordförande konferensen diskuterades bland annat det minskade antalet medlemmar 

samt de nya stadgarna som är ute på remiss. Det har inte kommit in många synpunkter på 

de nya stadgarna. 

 

Den 25 oktober hade SPF och PRO möte. De har sammanställt ett dokument för 

serviceboende, skrivit till kyrkan samt försöker få tag på ägaren för Tallmogården. 

 

Rapport från samverkansmöte med SPF Seniorerna Grangärdebygden, Ludvika och 

Smedjebacken. Lennart Nilsson kunde inte delta. Föreningarna redogjorde för sina 

respektive verksamheter. Diskuterade inspirationsdagar. Kritik framfördes mot 

Grangärdebygden som har lagt en månadsträff i maj, SPF Rally, dagen innan den 

gemensamma träffen för föreningarna i Gladtjärn. 

 

Rapport från distriktets styrelsemöte 13 november. Distriktet har utsett en ny 

resesamordnare Christina Frid. Årsstämma 2020 blir den 19 mars. Irene Sture ny 

Folkhälsoansvarig. 

 

Sunnansjö Vägförenings upphör från och med årsskiftet 2019/2020. Orsak är minskat 

bidrag från kommunen samt kommunen ovilja till dialog med styrelsen. SPF Seniorerna 

Grangärdebygden stödjer Sunnansjö Vägförening styrelse i deras beslut att avgå. 

 

Mikael tar in offerter på C5 kuvert med SPF Seniorerna Grangärdebygden tryckt i nedre 

vänstra hörnet.   
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Kulturskolans Stödförening kommer att få en insättning på 1 000 kr på sitt konto som 

tack för att de underhåller på årsmötet. 

 

Vi har fått tackkort från Linnea Andersson, Berit Ekström, Eva Axelsson och Anita 

Johansson för uppvaktning i samband med deras födelsedagar. 

 

Förutom detta hanterades formalia och föreningens ekonomi. 

 

Mikael 

 

 

 


