
    

20190411 Styrelsemöte

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt

     Förbund: SPF seniorerna firar 80 år 2019. Föreningen i Leksand kommer att uppmärksamma detta under 

     hösten. 

     Distrikt: 

• Föreningen har ansökt om bidrag från distriktet för att genomföra förbundets 80-årsfirande. 

• Distriktet har haft årsstämma i Hedemora. 4 st från Leksands SPF- förening deltog.

• Dalarnas folkrörelsearkiv har årsmöte i Leksand den 13/4. Från SPF Leksand deltar 2 medlemmar.

• Alla verksamhetsansvariga ombeds kontrollera när distriktet anordnar träffar för respektive 

verksamhetsgrupp. Träffarna sker oftast på Lerdalshöjden i Rättvik. Kolla distriktets hemsida!

• Styrelsen beslutade att föreningen ska ansöka om att stå som värd för 2020 års distriktsstämma i 

Leksand i mars.

§5 Uppföljning

     Verksamhetsgrupper: 

• KPR: Kenneth Dahlström, KPR, inbjuds till månadsträff den 17/9 för att redogöra för 

             aktuella äldrefrågor i Leksand.

• Patientråd:   Eva Jonsson deltog i Patienrådets senaste möte. På föreningens hemsida finns en 

redogörelse för vad som diskuterades. Ytterligare en medlem inbjuds att delta i Patientrådet, gärna en

man.

• Friskvårdsgrupp:   Temat för månadsträffen i oktober blir ”Hälsa och läkemedel”. Gruppen har träffat 

Friluftsfrämjandet och diskuterat kommande by-och långvandringar. Frågan om vilken förening som 

har ansvar om något händer vid dessa vandringar diskuterades och ska utredas vidare. Ellen och Eva 

tar upp frågan tillsammans med Friluftsfrämjandet. 

• Ekonomi:   Föreningen har fått 19 nya medlemmar jan-mars. Föreningen har fått aktivitetsbidrag från 

Leksands kommun och en del av medlemsavgiften har kommit SPF Leksand till del.



• Organisationsfrågor  : Nödutgångar nämns vid träffar. Flera bör ha ansvarsområden vid sjukdomsfall 

på våra träffar. 

§6 Föreningens aktiviteter: Månadsträff april; Orsa viskompani underhåller med irländsk musik. Stig J 

ombeds dokumentera till hemsida och tidningar. Terminsavslutningen på Roddens hus ansvarar Eva och 

Gunilla för. Cateringfirma anlitas till maten. 

§7 Övriga frågor: en enkät har skickats ut och bör även finnas på borden vid månadsträff i april. Ett nytt 

omvårdnadsföretag vill komma på en månadsträff och presentera sig. Styrelsen avböjde förslaget. Nya 

medlemmar i föreningen inbjuds till en träff i juni.

§8 Nästa styrelsemöte sker den 9/5 kl. 10-13. Urban tar med fika.

§9 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.

§ 10 Mötet avslutades

Leksand den 11/4 2019

Urban Näsgårde, ordf.                                                  Gunilla Lööw Östning, sekr.

  

    



20190411 Styrelsemöte- sammanfattning

• SPF som förbund firar i år 80 år, vilket kommer att uppmärksammas även i vår förening i 
Leksand.

• Distriktsstämma har hållits i Hedemora och 4 styrelsemedlemmar från Leksand deltog. Vi 
fick en genomgång av hur Folkets park i Hedemora utvecklats och vilka artister som uppträtt
där. Leksand tilldelades en beachflagga att använda vid träffar. Lennart Nilsson fortsätter 
som ordförande liksom Marianne Hägglund som sekreterare. Förbundets 80-årsjubileum 
kommer att firas i flera föreningar, däribland Leksand. Eva Jonsson fortsätter i distriktets 
valberedning. Styrelsen beslutade att ansöka om att 2020 års distriktsstämma hålls i Leksand
i mars.

• Dalarnas folkrörelsearkiv har årsmöte i Leksand den 13/4. Gunilla och Eva deltar för SPF.
• Rapport från Patientrådets träff finns på hemsidan. Intressant läsning!
• By- och långvandringarna startar snart i samarbete med Friluftsfrämjandet. Håll utkik i 

Magasin Leksand.
• 19 nya medlemmar har anslutit sig januari-mars. Aktivitetsbidrag från Leksands kommun 

och en del av medlemsavgiften har kommit föreningen till godo.
• Vid månadsträffen i april underhåller Orsa viskompani med irländs musik. 

Terminsavslutningen hålls i Roddens hus den 23/5 kl. 13.00. Obs, tid och dag!Begränsat 
antal platser! Anmälan till Gunilla 0703979429. 

• Kom ihåg att svara på enkäten på hemsidan! Du kan även svara på månadsträffen i april.
• En träff för nya medlemmar kommer att hållas i juni.
• Nästa styrelsemöte sker den 9/5 kl. 10-13.

Gunilla


