
Styrelsemöte den 16/8  2018
Tid: 10.00  Plats: SV, Leksand

Närv: Gunilla Lööw Östning, Eva Jonsson, Elsie Mas, Ingvar Gustafsson, Stig Olsson, Ingegerd 
Angman, Stig Jakobsson, Urban Näsgårde, Ellen Arnesson               Frånv: Seija Tangnäs

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapport från förbund och distrikt 
 Förbund: föreningen kommer att annonsera i Magasin Leksand inför valet. Annonsen bekostas av    
förbundet.                                                                                                                                            
Distrikt: träffar för olika verksamhetsgrupper anordnas av distriktet, den 24/9 reseansvariga, 27/9 
folkhälsa, 18/10 Kpr och Lpr. Fler träffar finns på distriktets hemsida. 

§5 Rapporter och uppföljning
     Verksamhetsgrupper: programgrupp; höstens program klart t.o.m. februari . Bidrag från Lek-  
     sands sparbank har sökts till september månadsträff. Inget beslut fattat. Sillfesten den 21/8 
     planerades den 1/8 tillsammans med programgruppen.                                
     En dag på Rättvikstravet planeras till den 16/10                                                                                
     Friskvård och hälsa: oktober månadsträff har tema Hälsa och kommer att ha huvudtema    
     diabetes typ 2. Höstens vandringar annonseras i Magasin Leksand.
     Infogrupp: Inget dubbeluppslag med höstens program trycks i Magasin Leksand, Varje månad 
     annonseras i stället kommande program med små annonser, stort programblad för hösten delas ut 
     vid månadsträffar. Programmet finns även på föreningens hemsida och på facebook.com.  
     Gruppmail fungerar. På hemsidan finns bl.a. info om valet, resor och utflykter. Annonsering 
     sker också på föreningens anslagstavla vid Torget.
     Ekonomi och medlemsfrågor: Föreningen har ca 425 medlemmar. Infoträff för nya medlemmar 
     kommer att hållas. Kommunen har gett föreningen ett hyresbidrag för verksamhetsåret, mode-
     visningen gav ett välkommet tillskott i kassan. Annonsering är dyrt. Se ovan information från 
     infogruppen.
     Alla verksamhetsgruppers uppgifter ska gås igenom och ev. skrivas om.                                         
     Handböcker för verksamhetsansvariga finns på förbundets hemsida.                                              
     Organisationsfrågor m.m: SV får i uppgift att ordna info till föreningen ang. rättigheter och 
      skyldigheter för föreningar. (Eva)

§6 Föreningens aktiviteter
     Infoträff för nya medlemmar sker i september, lunch på Tegera sker den 27/8. Eva värd. Val-
     beredningen uppdras att arbeta inför årsmötet i februari, under hösten ska våra olika checklistor
     gås igenom

§7----------------

§8 Nästa möte är den 13/9 kl. 10.00 Elsie tar fika.



§9 Undertecknad sekreterare gör en sammanfattning av dagens möte till hemsidan.

Leksand den 16/8  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                                 Gunilla Lööw Östning, sekr.         


