
                                                          

20190110  Styrelsemöte

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapport från förbund och distrikt
     Förbund:------------------------
     Distrikt: Ordförande i SPF Leksand har besökt ett styrelsemöte i SPF Borlänge och berättat om 
     vår verksamhet. 

§5 Rapporter och uppföljning
- Verksamhetsgrupper. Programgruppen: ett enklare programblad trycks med vårens program,
   vilket distribueras vid månadsträffarna och uppdateras kontinuerligt. KPR redogör för senaste nytt
   vid januari månadsträff. Bengt Ovicker är ny representant i KPR. Förslag från styrelsen till
   trafikgruppen: lägg ut en trafikfråga på hemsidan och vid månadsträffar.
- Ekonomi och medlemsfrågor: Ekonomin är stabil och revision har skett inför årsmötet. Styrelsen
  beslutade att skaffa Swish. Leksands sparbank kommer att höja avgifterna för sina tjänster, vilket 
  drabbar föreningen. 
  Antalet medlemmar i föreningen har ökat med 8 och medlemsantalet är nu 458.
- Organisationsfrågor: Efter årsmötet kommer den nya styrelsen och funktionärer  att arbeta med ett
   studiematerial kring styrelsearbete i samarbete med SV.
   Checklistan inför årsmötet gicks igenom.

§6 Föreningens aktiviteter
     December månadsträff med Luciatåg och Hälsokören var mycket uppskattad och blir svår att
     överträffa. Vid januari månadsträff dokumenterar Gunilla och Stig J. Dagens styrelsemöte 
     sammanfattar Urban till hemsidan.  

§7  Övriga frågor
     Styrelsen diskuterade hur vinsten från modevisningen 2018 ska användas. Förslag från styrelsen:
     Stig Lindstedts orkester spelar i Sveasalen en torsdag em. Medlemmar från andra föreningar 
     bjuds in. Programgruppen får i uppdrag att diskutera kring detta och komma med förslag. 
     Gruppen får också i uppgift att komma med förslag på underhållning vid avslutningen i 
     Roddens hus i maj. 



     En enkät ska läggas ut på hemsidan och finnas tillgänglig vid månadsträff med frågor om 
     och utvärdering av föreningens verksamhet.
     föreningens verksamhet
     Kommunens IT-guider inbjuds till januari månadsträff för att berätta om sitt arbete och visa 
     sitt bildspel. 

§8 Nästa styrelsemöte den 14/2 kl. 10.00. Ingegerd fixar  fika Gunilla ordnar en ny fikalista.  
     Konstituerande styrelsemöte sker ca 1v efter årsmötet.     

Leksand den 10/1 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                                            Gunilla Lööw Östning, sekr.
                 
     

    


