
                                               

20200310 styrelsemöte

Närvarande: Gunilla Lööw Östning, Bengt Borkeby, Kerstin Bjarby, Rolf Persson, Agneta 
Lindberg, Eva Jonsson, Ellen Arnesson, Elsie Mas, Urban Näsgårde
Frånvarande: Stig Jakobsson    Adjungerad: Catharina Stenberg KPR

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes. Övriga frågor: önskemål om att föreningens valda ombud i 
verksamhetsgrupperna och styrelse presenteras på hemsidan.

§3 Föregående protokoll godkändes och åtgärdslistan gicks igenom.

§4 Förbund och distrikt: vid distriktets årsstämma på Moskogen  står SPF Leksand som värd. 3 
ombud från föreningen deltar: SPF Leksand ordnar presidium, ser till att hörslinga finns och kören 
Kvinnoväsen står för underhållningen. Vårt bildspel från 2019 visas som presentation av 
föreningen. Ett bord samt vår ”beach flag” ska finnas vid entrén. Samling 10.30. 

§5 Verksamhetsgrupper. KPR representerades av föreningens ombud Catharina Stenberg. Uppdraget
för föreningens ombud i KPR gicks igenom. Vid mars månads medlemsträff medverkar Kenneth 
Dahlström och Ulrika Gärdsback från Leksands kommun och KPR. En frågestund kommer att ske 
efter deras presentation där tyngdpunkten bör vara boende, hemtjänst och ombyggnaden av Tibble 
servicehus. Styrelsen beslutade att efter varje träff KPR haft ska en redogörelse för träffen göras på 
närmaste medlemsträff. 
Patientrådet: till en medlemsträff hösten 2020 bjuds chefen för vårdcentralen in för att berätta om 
dess verksamhet och nuläge. Protokoll från träffarna hänvisas till på hemsidan samt via gruppmail. 
Trafikgruppen: gruppen inbjuds till september medlemsträff där NTF medverkar, redogör för 
kommunens framtidsplaner kring trafiken i Leksand. Gruppen får i uppdrag att undersöka om det 
går att ordna halkkörning i Falun under hösten för föreningens medlemmar. Gruppen lämnar in 
synpunkter på sitt verksamhetsuppdrag.
BRÅ: Sven Erik Alhem f.d. överåklagare, rättsexpert och känd i medierna som kommentator i 
rättsfrågor medverkar på medlemsträffen i april. Kommunpolisen inbjuds till en annan 
medlemsträff. 

§6 Övriga grupper. Programgrupp: kommer att delta i styrelsemötet i april. Då kommer deras 
uppdrag att diskuteras. Leif kontaktar Eva när något behöver stämmas av och om frågor till 
styrelsen. Vidare diskussion om att tillsätta en grupp för genomförande av sillfesten (styrelse och 
programgrupp). Just nu planeras ett studiebesök hos Pirjo blå med lunch på Masesgården före den 
4/4,  ”afternoon tea” vid medlemsträffen i april, säsongsavslutning i Stiftsgården Rättvik och sillfest
i Tibble bystuga i augusti. I september medverkar NTF samt underhåller Jennifer Fergusson, i 
november blir det föredrag kallat ”I Gustaf Vasas fotspår”. December medlemsträff har som vanligt 
jultema med luciafirande. En resa till Stockholm och Hagaparken med Hagapaviljongen planeras. 
Frisvårdsgruppen  :   beslut att oktober månads medlemsträff blir i Övermo bystuga. Temat är ”Bra 
matvanor”. Hörslinga måste ordnas. 



Infogruppen: arbetar med att se över sitt uppdrag och tar kontakt med Siljan news angående 
villkoren för annonsering. Får i uppdrag att komma med förslag till mall hur vi ska presentera 
styrelsen och övriga som valdes på årsmötet.
Lotteri: Arne tar fram ett förslag till uppdrag i dialog med Eva.
Hörsel och läkemedel: en ”teknikdag” med temat hörsel anordnas i Borlänge den 29/4. Region 
Dalarna bjuder in till den där olika hörselhjälpmedel presenteras. Det informeras om dagen på 
medlemsträff i mars. 

§7 Uppföljning av verksamhetsplan, budget och medlemsfrågor. Föreningens ekonomi är god. 
Styrelsen beslutade att revisorerna får en preliminär redovisning av ekonomin vid varje halvår. 8 
nya medlemmar har tillkommit sedan nyår. 

§8 Föreningens aktiviteter. Förutom ovan nämnda aktiviteter blir det prova på luftgevärsskytte den 
22/4 kl. 14.00 vid skyttecentret i Heden,  SPF Leksand deltar i hälsomässa i Sveasalen den 25/4. Vi 
kommer att vara representerade av Eva, Agneta, Margit Ros och någon från infogruppen. Parkgolf 
med lunch på Insjöns hotell blir det den 25/5 eller 1/6 beroende på väder, möjlighet finns att delta i 
vänortsresa till Lillehammer den 16-18 maj, en kurs i hjärt-lungräddning sker i samverkan med 
Röda korset- datum meddelas senare. Styrelsen beslutade att stå för avgiften á 100 kr/deltagare. 
Max antal deltagare är 20 personer och styrelsemedlemmarna har prio 1 för att delta. I december 
planeras en kväll i julgruppens tecken där medlemmarna kan göra egna julgrupper med blommor. 

§9 Övriga frågor. Bystugorna i kommunen inventeras för ev. kommande aktiviteter. Ett antal 
dokument lämnades ut och alla ombeds att kontrollera att uppgifterna stämmer.  Det är 
förteckningar över styrelsen och en översikt av organisationen. Vidare checklista medlemsträffar 
och funktionsärslista. Synpunkter ska snarast lämnas till Eva. Fikalistan  revideras. 

§10 Nästa möte är den 14/4 kl. 10.00 i SV lokaler. Programgruppen inbjuds. 

§11 Gunilla sammanfattar dagens möte. 

§12 Mötet avslutades. 

Leksand den 10/3 2020

Eva Jonsson, ordförande                                               Gunilla  Lööw Östning, sekreterare


