
20200114 styrelsemöte

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

§1 Mötet öppnas

§2 Godkännande av föredragningslistan. Anmälan övriga frågor.
 Ordningsfrågor och rapporter, annonser till  SV, ny medlem KPR fram till årsmöte, hedersmedlemmar, 
ofrivillig ensamhet

§3 Föregående protokoll/åtgärdslista   Föregående protokoll godkändes, genomgång av åtgärdslistan

§4 Förbund och distrikt 
Distrikt:Leksand står som värd för distriktets årsmöte 19/3. I uppdraget ingår att ordna funktionärer och 
anordna underhållning.

§5 Verksamhetsgrupper. KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ
  KPR: styrelsen beslutade att Kerstin Bjarby ingår i KPR i avvaktan på valet vid årsmötet. Hon 
  redogjorde för det förmöte man haft.
  Trafik:Rolf Persson kommer att vara styrelsens kontaktperson i trafikgruppen
  BRÅ: Urban undersöker status på kommunens BRÅ-arbete

§6 Övriga grupper. Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Information, Hörsel och läkemedel, 
   valberedning
  Klubbvärdar: en ny checklista för månadsträffar har tagits fram för att det praktiska ska fungera vid
  träffarna, som bilaga finns ett körschema för föreningens träffar.
  Programgrupp: gruppen ska vid bokning av medverkande ta reda på vilken teknik som krävs, arvoden, ev.   
  present och hur allt ska faktureras samt meddela detta till styrelsen för beslut. Utbildning i HLR anordnas  
  av programgruppen. 
  Friskvård: gruppen har planeringsmöte 15/1. Margit Ros ansluter till gruppen.
  Info: Urban rapporterade från gruppens senaste möte. Svårt att få kontakt med Dalarnas tidningar, men 
  gruppen fortsätter att arbeta med frågan. All information som lämnar föreningen ska synas av minst 2 
  personer.   
  Programblad för våren kommer,Lars Svärd blir ny medlem i gruppen.
 Hörsel och läkemedel: inget att rapportera
 Valberedning:  Kerstin Sjöberg har lämnat gruppen. I gruppen ingår Berit Widholm och
 Karin Brasar Eriksson. Gruppen arbetar intensivt för att hitta nya funktionärer till föreningen.

§7 Uppföljning: verksamhetsplan, budget och medlemsfrågor 
  - Beslut tog om verksamhetsplanen för 2020
  -Medlemsantalet håller sig konstant
  -Budget för 2020 fastställdes.
  -Föreningen får fortsatt bidrag från kommunen under 2020

§8 Utvecklingsarbetet
- En ny föredragningslista är klar samt en åtgärdslista som ska skickas ut i samband med protokollet
- Arbetet med att inventera vilka lokaler som finns att tillgå för våra aktiviteter fortsätter
- Rutiner för månadsträffar är framtagen. Diskuterades att vi kommer att använda Medlemsträff istället för



Månadsträff, vilket blir tydligare i annonserna.
-Se över verksamhetsgruppernas uppdrag enligt följande arbetsfördelning, se bilaga till åtgärdslista!  
  Webbansvarig skickar ut listorna till resp. grupp för genomgång.

§9 Föreningens aktiviteter. Utvärdering föregående och planering kommande bl.a. värd på Tegera
- Föregående 2 träffar saknades förtäring till alla. Ny rutin finns se checklista!
- Extra punkt har tillkommit i programmet för januari månadsträff= Information angående sommarjobb för
  pensionärer.
- Kommande månadsträff: programgruppen lämnar förslag på teknik och avtackning. Bengt sköter hjärt-
  startare, dokumentation Stig J. Detaljplan ska skickas ut till berörda.
- Möte för nya medlemmar anordnas, planeringsmöte inför årsmöte sker den 30/1.
- Månadsträff i april innehåller föreläsning av Sven Erik Alhem som är samhällsdebattör och rättsexpert till
  media samt förbundsordförande i Brottsofferjouren. Ordförande har mandat att förhandla om arvode, rese-
  ersättning och ev. moms upp till 6000kr. 

§10 Övriga frågor
- Den som inte kan delta i styrelsemöte meddelar frånvaro.
- Bibliotekets dataprojekt avslutas den 16/1

§11 Nästa möte 11/2 kl. 10.00 och fika= Elsie
     Film i HLR visas.

§12  Vem sammanfattar dagens möte? Gunilla

§13  Mötet avslutas

Leksand den 14/1 2020

Eva Jonsson, ordf.                                                                         Gunilla Lööw Östning, sekr.


