
20170511  Protokoll  Styrelsemöte 

                                                                                                                                                
Plats: SV lokaler Leksand    Tid: 10.00                                                

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll 7/4 2017 godkändes: § 4 Angående frågan om väntjänst hänvisas till 
ex. Röda korsets och Svenska kyrkans väntjänst. Spf Leksand anordnar skjuts till våra 
aktiviteter efter behov. Kontaktperson finns i programmet.                                                               
Ordföranden har skriftligt rapporterat till distriktet efter Leksands Spf- förenings årsmöte.

§4 Rapporter/Uppföljningar                                                                                                                      
Förbund/Distrikt: Distriktets årsmöte har genomförts. 4 medlemmar från Leksand deltog. 
Bland annat meddelades att: 97 motioner har skickats till kongressen, medlemsavgiften 
kommer att höjas med 20 kr år 2018, centralt utskick sker från förbundet till nyblivna 65- 
åringar, en föreningsguide finns att läsa på nätet och kan beställas i pappersform, 
föreningens stadgar ska gås igenom.                                                                                                       
Spf Leksands ordförande berättade vid årsmötet om föreningens goda medlemsutveckling.      
SV Leksand presenterade sig och sin verksamhet.                                                                                
3 medlemmar har deltagit i konferens för ordförande och studieansvariga.                                   
KPR har haft träff den 4/5. Info kommer.                                                                                                
Träffen för reseansvariga har ställts in p.g.a. att massutskick via mail ännu inte 
fungerar.Träffen kommer att ske under hösten 2017.                                                                           
Föregående månadsträff: Träffen var mycket uppskattad.                               
Kommande månadsträff: Träffen sker på Roddens hus i Västanvik den 17/5 kl. 12.00 och 
innehåller en enkel måltid, musikunderhållning, info om boule och bridge, allsång, lotteri och 
guidning av Roddens hus.                                
Verksamhetsområden: Alla verksamhetsgrupper kommer att informera på höstens 
månadsträffar.                                                                                                                                             
Handlingsplan/ Checklistor: Styrelsen beslutade att entréavgiften höjs till 50 kr fr.o.m. 
september. Diskussion kring hur vi ska annonsera i fortsättningen. Behöver vi ett program?  



Behöver det skickas till alla eller kan det hämtas av medlemmarna på månadsträffarna? Ska 
vi ha en grupp på Facebook? Diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte den 2/8 och 
inom infogruppen.                                                                                                                                     
Programgrupp: Höstens preliminära program är klart för tryckning.  En resa till Örebro 
genomförs den 23/5 tillsammans med Gagnef. Lotteri sker i bussen. Resan har lockat många 
deltagare. En Ålandsresa med Tobbes resor planeras den 22/8. Ev. genomförs en modevisning 
i höst.                                                                                                                                            
Valberedning: Arbetar vidare med att finna personer till alla verksamhetsområden 2018.

§5  Ekonomi och medlemsutveckling:                                                                                   
Ekonomin är i balans. Nya dataprogrammet MiRiAm fungerar fortfarande dåligt, en del nya 
medlemmar har ännu inte fått sina inbetalningskort. Spf Leksand har fått många nya 
medlemmar. En del brev kommer att skickas till de medlemmar som ännu inte betalt 
medlemsavgiften.

§6 Organisation: -----------------------------

§7 Övriga frågor:                                                                                                                              
Föreningen kommer inte att delta i Hjärnkoll. En ev. resa till Madeira våren -18 planeras.    
Förbundsordförande Christina Rogestam kommer till Leksand den 31/5 kl. 14.00 i Sveasalen. 
En informationsträff för nya medlemmar sker den 15/6 kl. 14.00 i SV lokaler. En kurs i 
druvkunskap planeras under hösten 2017. 

§8 Nästa styrelsemöte: Mötet sker den 2/8 kl. 10.00 i SV lokaler. Elsie ordnar förtäring. 
Sillfesten ska då diskuteras och Berit Widholm samt Britt Jansson är adjungerade.                      

§9 Mötet avslutades.

Leksand den 11/5  2017

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                                       Gunilla Lööw Östning, sekr.

                                                                                                                          


