
20190214 Styrelsemöte protokoll

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapport från förbund och distrikt
     Förbund:--------------------
     Distrikt; distriktets årsmöte (stämma) sker i Hedemora den 21/3. Deltar från Leksand gör Gunilla
     Lööw Östning, Urban Näsgårde, Ingegerd Angman. Elsie Mas är reserv. Eva Jonsson deltar som 
     som representant i distriktets valberedning.

§5 Rapporter och uppföljning
- Verksamhetsgrupper: Friskvårdsgruppen planerar orkidévandring och gökotta under våren.
   Skidåkarträffar kommer att ske med kort varsel och annonseras på hemsidan. På månadsträffen i 
   oktober kommer Kerstin Marits att medverka som ansvarig för läkemedel och hörsel. Alla 
   aktiviteter läggs ut på hemsidan. 
   Programgruppen: vårens program är klart och har följande innehåll; februari årsmöte, info från 
   KPR, underhållning av Per Måhl, i mars blir det trafikinslag och ev, info av bibliotekets IT-
   guider samt beskrivning av "Det historiska och kulturella värdet med gamla veckotidningar.", 
   i april spelar Orsa viskompani irländsk musik, i maj sker avslutning i Roddens hus i Västanvik
   med underhållning occh förtäring.
   Hösten inleds med sillfest och kakfrossa i Tibble bystuga.
   Eftersom förbundet SPF firar 80 år 2019 planeras en jubileumsfest i november. En 
   arbetsgrupp ska tillsättas.
- Ekonomi: Föreningen har nu ett Swishkonto med nummer 123 271 54 98. Resekontot har
  avslutats. 6 medlemmar har begärt utträde ur föreningen och 7 nya har anslutit sig. Bokslut
  inför årsmötet har genomförts.
- Organisationsfrågor: Valberedningen har inför årsmötet lämnat förslag på styrelse, revisorer och
   representanter i verksamhetsgrupper. Konstituerande styrelsemöte sker den 28/2 kl.10.00 i SV.

§6 Föreningens aktiviteter
     Värd på Tegera den 22/2 är Elsie Mas, den 26/3 Ellen Arnesson, den 25/4 Ingegerd Angman.
     Datum för höstens månadsträffar: 13/8 kl. 13.00 i Tibble bystuga, tisdagar 17/9, 15/10, 19/11 och
     10/12. Gunilla bokar Sveasalen.  Mat och prat på Tegera: 26/8, 24/9, 30/10, 28/11. Eva bokar. 
     Styrelsemöten: 6/8, 10/9, 8/10, 12/11, 3/12. Tid styrelsemöten 10-13.00.



§7 Övriga frågor
     Alla dokument inför årsmötet finns på hemsidan. Almanackor kommer att delas ut till med-
     lemmarna på årsmötet.
     De praktiska detaljerna inför årsmötet gicks igenom. Urban Näsgårde fotograferar och Stig
     Olsson dokumenterar.
     Pris för Roddens hus och sillfest blir 140 kr. 

Leksand den 14/2 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                                    Gunilla Lööw Östning, sekr.
 


