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Styrelsemöte

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapporter/Uppföljningar

 Förbund/Distrikt: Förbundets årsmöte har genomförts i Borlänge. Spf Leksand hade 4 
deltagare. Motioner som inkommit skickas vidare till förbundets kongress.

 Föregående månadsträff: Över 100 medlemmar kom för att lyssna på föredraget om 
Emma Zorn, som f.d.husmor vid Zorngården Anita Holknekt Andersson berättade om

 Kommande månadsträff: Kommunpolisen medverkar och två medlemmar ur 
visgruppen Mylla underhåller. Urban Näsgårde ansvarar för hjärtstartaren. 

 Verksamhetsområden: En lista med funktionärerna i de olika verksamhetsgrupperna 
har upprättats. Respektive huvudansvarig funktionär meddelar sina medlemmar om 
kommande träffar, kurser eller om något ska refereras på en månadsträff. En kort 
sammanfattning av träff eller kurs görs av huvudansvarig till hemsidan.  

 Handlingsplan/Checklistor: Diskussion kring vem som rapporterar till distriktet efter 
årsmöten och vad som ska skickas in. Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

 Programgruppen: Höstens program är så gott som klart. En träff för nya medlemmar 
kommer att hållas i maj. Datum för vårens vandringar läggs ut på hemsidan. En större 
annons kommer att sättas in i Magasin Leksand gällande de extra aktiviteter som 
händer under vår och sommar. 

 Övriga frågor som beslutats: Caféorkestern besöker kommunens äldreboenden och 
Spf Leksand bjuder på fika. Solhem är klart. Ingegerd Angman kontaktar de övriga 
boendenas ansvariga. Frågan om en väntjänst inom Spf Leksand hänskjuts till nästa 
styrelsemöte.

§5 Ekonomi: Många nya medlemmar har anslutit sig till Spf seniorerna Leksand. Ett 30-tal har
ej betalat medlemsavgift, vilket styrelsen antar beror på att flera ej fått inbetalningskort.  
Återkoppling vid nästa styrelsemöte.  Annonskostnaderna har ökat och behöver diskuteras 
ytterligare. Frågan hänskjuts till styrelsen och infogruppen.



§6 Organisation: Inget att diskutera

§7 Tegeralunch den 26/4: Värdar är Bengt och Ingwor Borkeby

§8 Övriga frågor:

 Stig Jacobsson delade ut usb-minnen till styrelsen och förklarade hur de används.
 Valberedningen arbetar vidare med att finna funktionärer till de olika verksamheterna

i föreningen.
 En infogrupp har bildats bestående av Bengt Borkeby, Stig Olsson, Stig Jacobsson och 

Gunilla Lööw Östning. Gruppen ska vara föreningens ansikte utåt och rapportera till 
olika media. Stig Jacobsson lägger ut info på föreningens hemsida.

 LPR har möte den 17/5 och möjlighet finns att lämna synpunkter till Catharina 
Stenberg inför detta möte. Lisbeth Brisell tar emot synpunkter inför mötena med KPR.

 Christina Rogestam besöker Leksand den 31/5 kl. 14.00 i Sveasalen. Detta är ett 
samarbete mellan Spf i Leksand, Rättvik, Ore, Gagnef och Vansbro.

 En uppföljning av träffen i februari med kommunalrådet Ulrika Liljeberg bör ske. 
Kontakt bör tas med Mora och Rättvik för att diskutera ett samarbete kring 
äldrefrågor. Bengt Borkeby, Ingvar Gustafsson och Catharina Stenberg arbetar vidare 
med frågan.

§9 Nästa styrelsemöte är den 11/5 kl. 10.00 i SV lokaler, Leksand. Ingegerd tar bröd och 
Gunilla kaffe.

Leksand den 7/4 2017

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                           Gunilla Lööw Östning, sekr.


