
20191204 Styrelsemöte, SPF seniorerna

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt
• Distriktets årsmöte sker i Leksand på restaurang Moskogen den 19/3. SPF Leksand står som 

värd.

§5 Uppföljning 
• Verksamhetsgrupper

Programgruppen; vårens programförslag är klart och lokal bokad. Programgruppen har en 
fast summa till sitt förfogande under 2020. Samarbete vid resor och utflykter sker med 
Rättvik, Gagnef/Floda och Vansbro.

• Ekonomi och medlemsfrågor  : nytt budgetförslag för 2020 gicks igenom och kassören  
arbetar fram detta, föreningens ekonomi är god, frågan om varierande entréavgifter p.g.a. 
programinnehållet vid månadsträffarna diskuterades, liksom att månadsträffar kan hållas i 
olika lokaler. Inga beslut fattades. Medlemsantalet håller sig konstant. Ordföranden 
kontaktar kommunen angående frågan om bidrag kommer att lämnas  även 2020 till 
föreningen. 

• Organisationsfrågor  : checklistan för årsmöten gås igenom vid styrelsemötet i december, 
föredragningslistan för styrelsemöten ändrades och tas upp vid styrelsmötet i december. 
Direktiv för verksamhetsberättelsen behandlas på styrelsemötet i januari.  Annonsering 
kommer att ske genom gruppmail, hemsida och Magasin Leksand. 
En träff med ansvariga för Sveasalen har hållits där representanter för föreningar som nyttjar
densamma bjudits in. Krav från SPF Leksand var: hörselslingan måste fungera, 
utrymningsvägar får ej blockeras, ett hyresavtal ska skrivas. 

§6 Föreningens aktiviteter, kommande/föregående, dokumentation och andra aktiviteter
• Vid november månadsträff drog Ann-Britt Grünewald storpublik då 125 personer kom. 
• Månadsträff december: lucia från Excelskolan med 65 barn+ några vuxna, Margareta 

Jakobsson läser Tomten, Ann-Louise Fändriks kåserar kring ”Min barndoms jular”. Glögg, 
pepparkakor, kaffe, julsmörgås och saffranskaka serveras. Lotteriet har julvinster. 

§7 Övriga frågor
• Falska mail förekommer där mottagaren uppmanas att göra en utlandsbetalning. Ärendet är 

polisanmält. 

§8 Nästa styrelsemöte sker den 14/1 kl. 10.00 i SV lokaler. 



§9 Gunilla sammanfattar dagens styrelsemöte till hemsidan.

§10 Mötet avslutades. 

Leksand den 4/12 2019

Eva Jonsson, ordf.                                                                              Gunilla Lööw Östning, sekr.


