
                                                          

20191112 Styrelsemöte, protokoll

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt- rapport från konferenser och samverkansträffar:
• Ordförandekonferens  : ändringar av några av förbundets stadgar diskuterades och förslag 

vidarebefordras till förbundets kongress. Begreppet vänmedlem” bör tas bort. Beslutas av
kongressen.

• KPR:   väntjänst och äldres ensamhet diskuterades. Om väntjänst startas av föreningen 
måste speciella försäkringar finnas. Leksand har inget speciellt + 55 boende 
(trygghetsboende). Representanterna för KPR undersöker frågan.

• Patientrådet:   Svårigheten att nå vårdcentralen under turistsäsong diskuterades. 
Vårdcentralen har nu 7 läkare. Förslag finns för att ett mobilt team ska finnas, som kan 
besöka den vårdsökande innan ambulans tillkallas. I övrigt hänvisades till minvard.se och
1177. 

•  Diskussioner har förts om ensamhet bland äldre, distriktets hemsida bör uppdateras 
regelbundet där det kan tipsas om gemensamma resor, föredragshållare, underhållning 
etc. Kallelse till distriktets samverkansträffar och konferenser bör skickas ut i god tid för 
diskussioner vid styrelsemöten.

      Se även vår  förenings hemsida där utförligare reportage finns.

§5 Uppföljning
• Verksamhetsgrupper  : programgrupp; elever från friskolan Excell kommer att medverka vid 

månadsträffen i december och visa sitt luciatåg. Gunilla kontaktar John Sund om parentation
vid årsmötet 2020 och ev. att han sjunger några sånger. 
Infogruppen; dt har meddelat att de gärna tar emot insända bidrag från våra aktiviteter och 
har skapat en sida för detta ändamål. Se dt.se alla bidrag måste skickas via mail. 

• Ekonomi och medlemsfrågor  : föreningens ekonomi är god. För närvarande är det 436 
medlemmar i föreningen. 

• Organisationsfrågor:   styrelsen arbetar vidare med sitt utvecklingsarbete.

§6 Föreningens aktiviteter
• Höstens styrelsemöten: 18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12. Vårens styrelsemöten finns på 

föregående protokoll. Eva bokar lokal.
• Höstens månadsträffar: 25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12. Avvaktar var dessa träffar kommer 

att hållas. 



• Arbetsfördelningen vid månadsträffen den 19/11 gicks igenom. Bengt och Stig 
dokumenterar och Urban ansvarar för hjärtstartaren. Förbundets 80-årsjubileum 
uppmärksammas med mingel, musik, tårta. Ann-Britt Grünewald föreläser. Samling 11.30 
för iordningställande.

§7 Övriga frågor
• Styrelsen beslutade att alla funktionärer ska få varsin lunchkupong till Tegera som tack för 

sitt engagemang. En lunchkupong är även vinst i trafikfrågan varje månad. 
• Programgruppen får i uppdrag att komma med förslag angående

1. Ska programgruppen ha en fast budget?
2. Kan entréavgiften variera? Kan ex. jul-och våravslutning samt sillfest vara dyrare?
3. Programgruppen tar fram frågor att diskutera i bikupor vid januari månadsträff. Förslag: 
avgiften högre vid vissa tillfällen? Hur viktigt är det med musik vid träffarna? Tips på 
musik och föredragshållare?
4. Finns det alternativ till Sveasalen? 
5.HLR, när?

• Bengt undersöker om vi kan ha någon träff på St Persgården. Friskvårdsgruppen arbetar 
vidare med lokal  till månadsträffen i oktober. 

• Budget tas upp vid styrelsemötet i december.

§8 Nästa styrelsemöte är flyttat till den 4/12 kl. 10.00. Eva har fika. 

§9 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.

§ 10 Mötet avslutades.

Leksand den 12/11 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.


