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                                  20190805 Styrelsemöte

Närv:Urban Näsgårde, Gunilla Lööw Östning, Ellen Arnesson, Agneta Lindberg, Elsie Mas, Rolf 
Persson, Eva Jonsson
Programgrupp: Leif Arnesson, Kerstin Tirus
Valberedning: Kerstin Sjöberg, Berit Widholm
Övriga: Bengt Borkeby, Britt Jansson
Frånv: Ingegerd Angman, Stig Jakobsson

Eftersom föreningens ordförande hastigt avlidit var valberedningen kallad. Även programgruppen 
var kallad för planering av sillfest den 13/8 liksom Bengt Borkeby och Britt Jansson.
Sillfesten planerades före styrelsemötet.

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt:
- SPF som förbund firar 80 år 2019.
- Under hösten kommer följande träffar för föreningarnas verksamhetsansvariga att ske på hotell 
  Lerdalshöjden; 19/9 styrelseutbildning, 24/9 valberedningskonferens, 26/9 mediakonferens, 30/9 
  trafikkonferens, halkkörning, Falun, 10/10 resekonferens preliminärt, 17/10 KPR/RPR läkemedel, 
  24/10 ordförandekonferens, 7/11 folkhälsokonferens, läkemedel, 7/11 Väntjänst, 14/11 hörsel-
  och synkonferens.
- Daladistriktets årsmöte 2020 kommer att ske i Leksand.

§5 Uppföljning
- Valberedning: enligt ovan nämnda orsak valdes Eva Jonsson till ordförande i SPF seniorerna
   Leksand fram till årsmötet 2020, Urban Näsgårde valdes till vice ordförande fram till årsmötet 
   2020. Bengt Borkeby kommer att tillfrågas om att vara styrelsemedlem fram till årsmötet 2020.
- Programgrupp: höstens program för månadsträffar är så gott som klart enligt följande; augusti den 
  13/8 sillfest i Tibble bystuga med kakfrossa, Caféorkestern, september den 17/9 Björn Bergkvist 
  berättar om sina seglatser, Catharina Stenberg redogör för KPR, Janne med vänner underhåller, 
  oktober den 15/10 Friskvårdstema med inriktning tandvård och läkemedel, november den 19/11 
  Annbritt Grunewald berättar om sitt arbete som fängelsedirektör, december den 10/12 , Ann-
  Louise Fändriks berättar om julfirande förr, Tomten, Luciafirande.
  En dagsresa till Hälsingland sker i augusti, liksom en 2- dagarsresa till Värmland. I oktober blir 
  det ett besök på Sveriges riksdag.
- Friskvård och hälsa: SPF kommer att vara  medarrangör för långvandringarna till-
  sammans med Friluftsfrämjandet och PRO. Detta ska framgå av annonserna i Magasinet. Fri-   
  luftsfrämjandet är arrangör för kortvandringar.
- Ekonomi och medlemsfrågor: Föreningens ekonomi är god. 25 nya medlemmar har tillkommit



  sen januari 2019. 
- Organisationsfrågor: den påbörjade utbildningen i styrelsearbete fortsätter under hösten 2019.

§6 Föreningens aktiviteter
     Våra aktiviteter bör dokumenteras och vidarebefordras till dt.se och tidningen Senioren. Info-
     gruppen ansvarar. 
     I annonserna bör stå att skjuts erbjuds till våra aktiviteter med hänvisning till ett telefonnummer.

§7 Övriga frågor
     En skrivarcirkel startar under hösten med Gunnel Janlars som ledare.
     Förslag på aktiviteter och föredragshållare: Mars Nobelius ( Sommarland), Dalahänder ( städ-
     firma), studiebesök på Leksandsdörren.

§8 Nästa möte sker den 10/9 kl. 10.00 i SV, fika tar Ellen.

§9 Sammanfattar dagens möte gör Gunilla.

§10 Mötet avslutades

Leksand den 5/8 2019

Urban Näsgårde, v.ordf.                                                    Gunilla Lööw Östning, sekr.


