
Minnesanteckningar 

Träff med ordförande/sammankallande i SPF:s kommittéer 2009-09-24 

 

Närvarande    Karin Michols Ordförande 

                       Barbro Andréason             Vice ordförande 

                       Britta Lundberg Expeditionkommittén 

                       Martin Löfdahl Distribution medlemsblad 

                       Nils Jonsson  Ers. Friskvårdskommittén 

                      Allan Magnusson Försäkringsfrågor, valberedningen 

                      Inga-Britt Andersson Hörselvård, Väntjänsten 

                      Kerstin Stafås KPR/pensionärsrådet 

                      Maud Nilsson Medlemsregister 

                      Gustaf Lagerby Press-och PR-kommittén 

                      Bo Apelgren  Programkommittén 

GunnarTrued  Resekommittén 

Karin Olausson Brukarråden 

Pia Ekström  Studiekommittén 

Gun Eriksson                      Väntjänsten 

                      Bo Bävertoft                      Webbmaster 

                      Ingvar Mårtensson              SPF-styrelsen 

 

1.Öppnande av mötet 
   Barbro Andréason hälsade alla.välkomna  till dagens träff, vilken var den 4:e i ordningen. 

   Trevligt att lära känna varandra.. 

 

2. Dagordning 
    Fastställande av dagordning följde och därefter presentation av mötesdeltagarna. 

 

3. Seniorveckan med tema ”Bo och leva” 

    Karin Michols, Barbro Andréason samt Gun Eriksson var programmakarna för hela veckan. 

- Dag 1. Kafé Björken – Positiv dag ! Dietisten Maria Wahlström talade om kosten utan att 

  använda pekpinnar. C.a 60 medlemmar njöt av gott hembakat bröd till kaffet. 

- Dag 2. Tersen – ett 20-tal anmälda 

- Dag 3. Månadsmöte. Falu kommuns äldreboenden – intressant ämne – fin översikt. ”Hur 

   blir det i framtiden?” Finns att följa på webben. Rörlig mikrofon på mötet upplevdes 

   mycket positivt. 

    - Dag 4. Studiebesök på Friskis och Svettis. Presentation av lokaler – kaffe med wienerbröd 

      serverades. 12 deltagare upplevde ett positivt och bra program för äldre, vilket erbjuds 

      tisdagar och torsdagar kl 10.30. Gustaf Lagerby påpekade att seniorgympa har ökat 

       medlemsantal. 

-  Dag 5 Lilltorpet  5-årig tradition. C:a 200 deltagare –fler till antalet än vanligt.. Populära 

 . program: mannekänguppvisning – tipspromenad –hälsokontroll. Diskuterades sam – 

     organisation med PRO samt transportförslag till Lilltorpet för pensionärer utan bil.  

     Annonsering dyrbar i dagspressen. Annonsbladet kan vara alternativ. 

   - ”Fönstret”  vid Stora torget Positivt omdöme 

 

 

 

 

 



4. Rapporter 

  . Resekommittén 

    Gunnar Trued : Stort gensvar ! Repriskryss med Leif Kronlund. ”Sista dansen” utökas  med 

   50 i  februari – fulltecknad. Julbordsresa till Mariehamn – platser kvar.. Samordning –turer i 

    distriktet: Vin och sparrisresa maj 2010. Qve Strid : april 2010 till Loire och Paris 

    Reseverksamhet på distriktsnivå sker via mail. 

    Brevduvor 

    Martin Löfdahl : Augustiutdelningen ett elände ! Brevduvorna gör ett fantastiskt jobb. 

 .  Svårt när resor + utdelning sammanfaller. 

    Expedition 

    Britta Lundberg: Digert program med populära resor. Förslag till andra rutiner vid anmälan. 

    Postverket: Enstaka brev kräver frimärke. 

    Hörselvård 

    Inga-Britt Andersson : Intresserad av en kurs – svårt att få kontakt med de som hör dåligt.   

   Viktigt att kolla att våra lokaler  har hörslingor. 

   Körkommittén 

   Ingen representant. Körstämma 18 oktober i Kristinehallen. 

   PR-kommittén 

   Gustaf Lagerby: Förslag att trycka SPF-Nytt helt eller delvis i färg. Kostnadsförslag har 

   inhämtats hos Sahlanders Grafiska. Styrelsen skall ta ställning. 

   Programkommittén 

   Bo Apelgren: Brett och intressant program för hösten. Kom gärna med tips inför våren. 

   Imponerande att se pärm från tidigare år. 

   Brukarrådet 

   Karin Olausson: Två möten sedan vi träffades senast. Nästa möte 2009-10-21. 

   Studiekommittén 

   Pia Ekström: Årets nykomling ”Passion för livet” är fulltecknad. Förslag från 

   resekommittén-”Läs och res ”. Ämne: Åland i samarbete med Vikingline. Vi undersöker 

   möjligheterna. 

  Försäkringsfrågor  samt valfrågor 

  Allan Magnusson : Försäkringsfrågor ventilerades -många förfrågningar. Om man vill lämna 

  en kommitté  bör man redan nu tala om det 

  Medlemsregister 

  Maud Nilsson: Medlemsantalet har stigit till 1 748 varav 578 har e-post. 

  Friskvårdskommittén”. 

  Nils Jonsson ersättare för HansThors: Vinterns aktiviteter är igång. Stavgången ligger på is 

  Bowling- gärna fler damer 

  KPR 

  Kerstin Stafås: Jobbar i det fördolda. Sammanträde 2 ggr per termin. Aktuellt just nu boende 

  plus mat- pengarna styr. 

 

5. Ordföranden har ordet 
   Karin Michols: 

   Intressant att träffa gruppen 

   Mål och riktlinjer från SPF Centralt 

   Förslag till budget för varje kommitté 

   Ideellt arbete – endast betalt för utgifter bil- telefon- dator – övriga utgifter styrkt med 

   kvitton. Kassören: Glöm ej att skicka in i tid för att avsluta ekonomiska året 

   Volontärbyrån – föreningar anmäler behovet av volontärer 

   Luciamötet sammanfaller med julbordsresan till Mariehamn. 



6 Praktiska frågor 
   Effektivare årsmöte – verksamhetsberättelse i förväg 

   Möte med nya medlemmar 2009-10-19 kl 13.30 

   Nästa månadsmöte talar Hans Thors om friskvård 

 

7. Idéer och förslag 
   Hur kan förslag komma in? Hur skall förslag hanteras ? Frågor som 

  diskuterades i smågrupper. Förslagen blev många , exempelvis: 

- till enskild person eller styrelse, som för förslaget vidare till kommitté. 

- till expedition, som läser inkomna förslag och för vidare till kommitté. 

- till en ”Förslagslåda”. 

- till Webb-sidan 

- till ”Samordnarmöte” – diskussion i smågrupper. 

-ta vara på idéer och ta ett personligt ansvar. 

 

8. Verksamhetsplan för år 2010 
     Verksamhetsplan genomgicks. Kostnader - äskanden inlämnas till kassör senast 

     November 

 

9. Övriga frågor 

 

10. Avslutning 

     Barbro tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet 

      

Vid anteckningarna 

 

 

Pia Ekström 

 

 

   

 

     

 


