
                       20190910 Styrelsemöte

Närv: Gunilla Lööw Östning, Ellen Arnesson, Urban Näsgårde, Bengt Borkeby, Eva Jonsson, 
Ingegerd Angman, Agneta Lindberg, Elsie Mas, Rolf Persson

Frånv: Stig Jakobsson

§1 Mötet öppnades
§2 Föredragningslistan godkändes
§3 Föregående protokoll godkändes
§4 Förbund och distrikt- kommande konferenser

• Förbundet har gett förslag till nya stadgar för förbund och distrikt. Styrelsen behandlar 
aktuella förslag på nästa styrelsemöte. 

• Några styrelsemedlemmar kommer att delta i konferens med inriktning Styrelsearbete.
• Förbundet fyller 80 år, vilket kommer att uppmärksammas i föreningen vid månadsträffen i 

november.
§5 Uppföljning

• Verksamhetsgrupper: 
• Köksgruppen behöver fyllas på med personal. Teknikgruppen behöver ha fler personer 

insatta i tekniken i bl.a. Sveasalen. Infogruppen behöver ha fler personer som kan skicka 
gruppmail. 

• Friskvård och hälsa ansvarar för månadsträffen i oktober som kommer att ha tema rödbetor. 
Träffen kommer att innehålla information om tandhälsa och läkemedel. 

• Trafikgruppen har fått inbjudan till konferens med halkkörning samt en diskussion kring 
kollektivtrafiken.

• Ekonomi och medlemsfrågor: ekonomin i föreningen är god. Styrelsen beslutade att 
ordförande, sekreterare och infogruppen får inhandla toner och papper för 500kr/år. De 
medlemmar som bidrar med ex. något bakat till någon träff kan lämna in kvitto till kassören 
för ersättning av utlägg. Sillfesten i augusti gick jämnt upp medan avslutningen i Roddens 
hus gav underskott. Frågan om hur mycket som ska finnas i föreningens buffert lämnades 
till årsmötet 2020 att besluta om. Till årsmötet 2020 lämnades också frågan om höjd avgift 
till förbundet, vilket medför att föreningen måste höja medlemsavgiften. Årsmötet beslutar 
om den nya avgiften till föreningen.

• Organisationsfrågor; inklusive checklistor och valberedning
Checklistorna för respektive verksamhetsgrupp ska uppdateras. 



§6 Föreningens aktiviteter
• Kommande månadsträff; Björn Bergkvist berättar om sin långsegling, musikinslag och info 

om KPR:s möten. 
§7 Övriga frågor

• En skrivelse har lämnats in till kommunens politiska partier och Ulrika Liljeberg angående 
kommunens besparingsförslag. Skrivelsen finns att läsa på föreningens hemsida 
www.spfseniorerna.se/leksand. 

• Enkäten gällande föreningens arbete hade låg svarsfrekvens. Styrelsen diskuterade andra sätt
att få svar på frågorna. Infogruppen arbetar vidare med detta.

• Skrivarcirkeln har startat.
• Våra annonser måste få större genomslagskraft. Program är dyrt att skicka ut.
• Kurs i HLR ska genomföras. RK rekommenderas. Förslag att medlemmarna inbjuds efter ett

ordinarie styrelsemöte. 
• Musikinslag är viktigt på våra träffar. Lokala ”artister” bör nyttjas mer. 
• IT utbildning med hjälp av guider genomförs på biblioteket.
• Kan BRÅ rapportera på någon månadsträff?
• Styrelsen diskuterade möjligheten att köpa in en mobil högtalaranläggning. Kanske kan 

bidrag sökas? Infogruppen utreder. 
• Styrelsens utvecklingsarbete bestämdes till en gemensam dag i oktober/november. Då ska 

Föreningsguiden gås igenom.
§8 Nästa möte är flyttat till den 10/10 kl. 9.30. Stig fixar fika.
§9 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.
§ 10 Mötet avslutades.

Leksand den 10/9 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                              Gunilla Lööw Östning, sekr.

http://www.spfseniorerna.se/leksand

