
                                                           

20190314   Protokoll styrelsemöte
Närv: Gunilla Lööw Östning, Urban Näsgårde, Ingegerd Angman, Ellen Arnesson, Ingvar 
Gustafsson, Agneta Lindberg, Elsie Mas, Rolf Persson, Lars Davidsson, Stig Jakobsson 
( adjungerad)

Frånv: Eva Jonsson (adjungerad)

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes med tillägg att studiematerialet ”Styrelsearbete” tas upp

     vid maj månads styrelsemöte och tiden 11.00-12.00. Webbansvarig Stig Jakobsson 

     medverkar vid dagens styrelsemöte för genomgång av föreningens hemsida. 

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapport från förbund och distrikt:

     Förbund: Förbundet meddelar att den livförsäkring som kan tecknas genom förbundet 

     innan medlemmen fyllt 70 år upphör att gälla efter 85 år fyllda. Detta meddelas på 

     månadsträff och via hemsidan.  

     Distrikt: Ansvariga i verksamhetsgrupperna uppmanas att på distriktets hemsida

    kontrollera när träffarna för verksamhetsansvariga sker. Distriktets årsstämma sker i   

    Hedemora den 21/3. Representanter från SPF seniorerna Leksand deltar.

§5 Uppföljning

     * Verksamhetsgrupper: 

     Programgruppen: Vårens och kommande hösts programpunkter är så gott som klara. 

     Flera resor planeras. Dessa meddelas via hemsidan, på månadsträffar och i program.

     Trafikgruppen: Gruppen medverkar vid månadsträff i mars och har månadens fråga 

     på hemsidan. 

    * Ekonomi: Ekonomin är god. Antalet nya medlemmar från årets början är 16 st.

    * Organisationsfrågor: Checklistor och arbetsbeskrivningar för alla verksamhetsgrupper 

       finns på hemsidan. 



§6 Föreningens aktiviteter

     Organisationen kring mars månadsträff är klar. Träffen innehåller information av 

      trafikgruppen, kommunens IT- anställda, information om .gamla veckotidningar. Urban 

      dokumenterar. Ev. ordnas en skidtur med kort varsel i mars. Se hemsidan! 

§7 Övriga frågor

• Hjärt/lungfonden erbjuder gratis föreläsningar. Kollas upp av programgruppen.

• En enkät kommer inom kort att läggas ut på hemsidan och vid månadsträffar. 
Enkäten gäller medlemmarnas önskemål för föreningens kommande inriktning. 

• Medlemmarna uppmanas att meddela sin mailadress till webbansvarig. 

• Styrelsen beslutade att som ny medlem i programgruppen anta Agneta Lindberg. 

• Möjlighet  till bidrag med anledning av förbundets 80-årsjubileum kollas av Eva J.

§8 Nästa styrelsemöte är den 11/4 kl. 10-12 på SV. Fikaansvarig är Elsie Mas.

§9 Sammanfattar dagens möte gör Gunilla L.Ö.

§10 Stig Jakobsson redogjorde för hur hemsidan fungerar.

§11 Mötet avslutades

Leksand 20190314

Ingvar Gustafsson, ordf.                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.
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