
Protokoll från styrelsemöte den 2/8  2017

Plats: Sv lokaler         Tid: 10.00                                                                                             
Närv: Ingvar Gustafsson, Ingegerd Angman, Stig Olsson, Kerstin Sjöberg, Gunilla Lööw 
Östning, Bengt Borkeby, Eva Jonsson, Elsie Mas                                                                         
Frånv: Urban Näsgårde                                                                                                                  
Adjungerade: Britt Jansson, Berit Widholm, programgruppen

§1 Mötet öppnas

§2 Föredragningslistan godkänns

§3 Sillfesten planeras tillsammans med programgruppen, Britt Jansson och Berit Widholm. Se 
separat planering!

§4 Föregående protokoll godkändes

§5 Rapporter/ Uppföljningar

 Förbund och distrikt: En påminnelse skickas till de föreningar som ej betalt men var 
med och arrangerade Christina Rogestams besök i maj.
 Flera utbildningar inom de olika verksamhetsområdena kommer att ske på 
Lerdalshöjden under hösten. Ansvarig kallar till dessa.

 Föregående månadsträff: Avslutningen i Roddens hus var mycket uppskattad.
 Kommande månadsträff: Säsongen inleds med sillfest i Tibble bystuga den 16/8. Att 

hjärtstartare finns ska kollas upp eller ordnas till träffen. 
 Verksamhetsområden: Fler medlemmar behövs i Trafikgruppen.

 En träff för nya medlemmar har genomförts med stort deltagarantal. Träffen var 
uppskattad.

 Handlingsplan: Revideras vid styrelsemöte i september.
 Programgrupp: Höstens program är klart och annonseras på helsida i Magasin 

Leksand. Inget program trycks upp eller skickas ut. Ett A4- blad med höstens 
programpunkter delas ut vid månadsträffarna. I övrigt hänvisas till hemsidan.                
September månadsträff kommer att innehålla info om flyktingarna i Siljansnäs.

 Övriga frågor som beslutats: Valberedningen arbetar vidare inför årsmötet i februari.

§6 Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Inga nya medlemmar har tillkommit under 
sommaren, men flera väntas under hösten.

§7 Organisation: Vår verksamhetsplan ska revideras på styrelsemötet i september.

§8  Tegeralunch: Medlemmar i Spf äter lunch till en kostnad av 75 kr vid våra gemensamma 
luncher. Nästa lunch är den 25/9 kl. 13.00. Ingegerd Angman är värd. Ev. planeras en 
gemensam lunch på Klockargården. 

§9  Övriga frågor:  En huvudansvarig som fördelar arbetet i köket behövs.



§ 10 Nästa styrelsemöte är den 14/9 kl.10.00 i SV lokaler. Bengt tar kaffe, Kerstin smörgås.

§ 11 Mötet avslutas och sammanfattning till hemsidan gör Eva J.

Leksand den 2/8  2017

_________________________                                  _________________________

Ingvar Gustafsson, ordf.                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.                    


