
20191010 styrelseprotokoll

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes. En åtgärdslista ska upprättas efter varje protokoll, vilken följs 
upp nästkommande styrelsemöte. Infogruppen kommer att ta fram ett förslag. Utbildning i 
hjärt-/lungräddning är prio 1.Vi behöver fylla på med fler som kan hantera hjärtstartaren. Meddelas 
till programgruppen.

§4 Förbund och distrikt kommande/genomförda konferenser:
• Ansvariga för mediagruppen har deltagit i en inspirationsträff där chefredaktören för 

Dalarnas tidningar deltog. Man arbetar nu med att få in fler lokala nyheter, vilket är ett 
önskemål från läsarna. 9 föreningar av 20 deltog i träffen. Inte heller någon ansvarig för 
distriktets hemsida närvarade, vilket är en stor brist. Förslag har diskuterats att någon av 
reportrarna på dt kommer och berättar hur våra reportage kan utformas och skrivas för att bli
så bra som möjligt. 

• Inspirationsträff för ordförande, sekreterare och kassör har genomförts. Kassörerna 
beslutade att artistarvodet utbetalas via artistens företag med F-skattesedel. Om sådan ej 
finns betalas arvodet genom Studieförbundet Vuxenskolan.

• Trafikansvariga har varit på träff där halkkörning på halkbanan i Falun genomfördes.   
Ansvariga har fått i uppdrag att undersöka intresset för detta hos våra medlemmar. 

• Vi har deltagit i en inspirationsträff angående att arbeta i styrelsen Vu konstaterade att 
mycket som diskuteras gäller de stora föreningarna i distriktet och att förhållandena är i de 
små föreningarna är olika. 

• En ansökan om bidrag till firandet av förbundets 80-årsjubileum har lämnats in till distriktet.
Firandet i SPF Leksand sker vid månadsträffen i november.

• Ett par förslag till ändringar i förbundets stadgar har lämnats in. Ordföranden deltar i 
diskussion med distriktet gällande dessa.

• KPR och väntjänst har kallats till inspirationsdag den 17/10. Ensamhet bland äldre är på 
agendan. 

• En resekommitte borde tillsättas för att samordna reseplaneringen inom distriktet. Eva 
kommer att ta upp frågan på kommande ordförandekonferens. Bakom förslaget står de nio 
föreningar som deltog i resemötet den 9 oktober.  

§5 Uppföljning

• Verksamhetsgrupper: programgruppen har programmet klart t.o.m. årsmötet 2020 och 
arbetar vidare med programmet. Diskussion kring hur vi ska få ut information till våra 
medlemmar. Infogruppen arbetar vidare med detta och frågan tas upp på nästa 



styrelsemöte. Innan programgruppen färdigställer programmet ska det vara förankrat i 
styrelsen och vilka medel som finns till förfogande. Detta gäller även friskvårdsgruppen. 

• Ekonomi och medlemsfrågor: föreningens ekonomi är god. Avslutningen maj-19 på 
Roddens hus gav förlust. Nytt alternativ söks till våren 2020. 2 nya medlemmar har 
anslutit sig till föreningen.

• Organisationsfrågor: valberedningen redogjorde för sitt arbete. Styrelsen behöver fler 
medarbetare och konstaterade att det är mycket svårt att engagera medlemmar till detta 
arbete, som ändå kan ge mycket tillbaka. 
Organisationsfrågor och rutiner ses över i det utvecklingsarbete som vi kommer att 
genomföra under hösten.

§6 Föreningens aktiviteter 
• Månadsträffen i oktober med tema hälsa organiseras av friskvårdsgruppen. Bengt Borkeby 

dokumenterar. 
• Kommande styrelsemöten 2020: 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 19/5 Eva bokar lokal
• Kommande månadsträffar 2020: 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 26/5 Gunilla bokar lokal
• Mat och prat på Tegera 2020: 31/1, 24/2, 31/3, 29/4, 27/8, 25/9, 26/10, 24/11 Eva bokar för 

hela året. Vid nästa möte föreslås att vi även bokar upp datum för månadsträffar och 
styrelsemöten för resten av året. 

§7 Övriga frågor: 

• Motioner till förbundet ska vara inne i december. Innan dess ska de behandlas av  distriktet.  
Information finns på hemsidan. 

•  BRÅ-verksamhet finns för närvarande inte inom kommunen.
•  Frågor från enkäten tas upp vid månadsträffar i bikupsdiskussioner där någon från styrelse 

och   programgrupp leder diskussion och antecknar synpunkter. De första frågor som kan 
ställas är lokalfrågor. Tas upp på nästa styrelsemöte. Lokalfrågan kommer att vara något vi 
tittar på inför nästa år. Finns det alternativ till Sveasalen?

§8       Nästa styrelsemöte är den 12/11 kl. 10.00 i SV. Rolf ansvarar för fikat.

§9       Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan. Efter mötet började styrelsen en utbildning 
           i ”Att arbeta i styrelse”. Ancie Bergendahl, SV, inledde. 

§10     Mötet avslutades.
  

Leksand den 10/10 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                            Gunilla Lööw Östning, sekr.
     
     

   



         


