
Protokoll, styrelsemöte den 12/10  2017

Närv: Gunilla Lööw Östning, Urban Näsgårde, Ingegerd Angman, Ingvar Gustafsson, Eva 
Jonsson, Bengt Borkeby Elsie Mas                                                                                                
Frånv: Kerstin Sjöberg, Stig Olsson

Plats: SV lokaler, Leksand         Tid: 10.00

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapporter/Uppföljningar

 Förbund/Distrikt: Distriktet har anordnat inspirationsträffar för representanter i några av 
föreningens verksamhetsgrupper. Rapportering från dessa träffar kommer kontinuerligt på 
våra månadsträffar samt på hemsidan.                                                                                           
Den 19/10 sker en samverkansträff för representanter i KPR, LPR, resor och studier i 
Vansbro. Representanter från Leksand deltar.                                                                              
Representanter från KPR och LPR i distriktet har träffats. Rapport kommer på någon 
månadsträff samt på hemsidan.                                                                                                      
Föreningens kassör efterlyste den utlovade utbildningen i dataprogrammet Miriam.        
Föregående månadsträff: Träffen lockade ca 65 medlemmar. Styrelsen beslutade att inför 
månadsträffar annonsera i Magasin Leksand med en påminnelse.                                                
Kommande månadsträff: Träffen har tema ”Friskvård och hälsa”. Urban Näsgårde ansvarar 
för hjärtstartaren. Träffen har många programpunkter och ansvariga.                                           
Verksamhetsområden: Se även Förbund/Distrikt ovan! Medlemmar som ansvarar för köket 
vid våra träffar har samlats för att diskutera hur kök och servering ska fungera i fortsättningen 
pga flera av de köksansvariga slutar efter årsmötet. Ett nytt koncept ska prövas och sedan 
utvärderas.                                                                                                                                      
Handlingsplan: Tas upp på styrelsemötet i november. Ska heta Verksamhetsplan.                  
Programgrupp: Programpunkter för vårens månadsträffar och utflykter är så gott som klart. 
Allt ska vara klart senast i januari.                                                                                                 
Ett uppskattat besök på Räddningstjänsten i Leksand har genomförts med ca 13 deltagare.  
Träffar med tema ”Hudvård och make up” har genomförts, vilka snabbt blev fulltecknade. Pga 
detta kommer ytterligare en träff att genomföras den 27/10.                                             Övriga 
frågor som beslutats: IT-utbildning i små grupper kommer att starta inom kort. 
Anmälningslista läggs ut på oktober månadsträff.                                           
Räddningstjänsten kontaktas för  repetition  i att använda hjärtstartare.                                 
Den 12/12 inbjuds höstens nya medlemmar till en välkomstträff i SV lokaler.                           



Ett enkelt program trycks i föreningens egen regi inför våren.                                                     
Styrelsen beslutade att julkort med en biljett till lunch på Tegera ska skickas ut till 
representanterna i våra verksamhetsgrupper som tack för gott arbete under året.

§5 Ekonomi: Föreningens ekonomi är fortsatt god. Kommunens föreningsbidrag har kommit. 
Medlemsantalet är nu ca 455 st.    

§6 Organisation:---------------------

§7 Tegeralunch. Datum/Värd: Tisdag den 24/10. Gunilla är värd.

§8 Övriga frågor:                                                                                                                 
Checklistor:--------------------------------                                                                                         
Rapport:                                                                                                                                     
*En resa till Tyrolen har genomförts. 9 medlemmar från Leksand deltog. Resan blev mycket 
uppskattad och rekommenderas.                                                                                              
*En träff för anhörigstödjare har genomförts i kommunens regi. SPF deltog med ett 
informationsbord.                                                                                                                           
Valberedningen arbetar vidare inför kommande verksamhetsår.  

§9 Nästa styrelsemöte. Datum/Kaffe: Torsdag 9/11.Bengt smörgås och Eva kaffe.

§ 10 Mötet avslutades. Bengt skriver kort sammanfattning till hemsidan.

Leksand den 12/10  2017

___________________________________                    ______________________________

Ingvar Gustafsson, ordf.                      Gunilla Lööw Östning, sekr.                


