
20200806 Styrelsemöte, protokoll

Närv: Eva Jonsson, Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas, Urban Näsgårde, Rolf Persson, Ellen 
Arnesson, Bengt Borkeby, Kerstin Bjarby, Agneta Lindberg
Adjungerad: Leif Arnesson, programgruppen  Plats: Konditori Siljan, undervåningen

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes 

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt: distriktets årsstämma genomfördes digitalt pga Coronapandemin. Eva 
Jonsson, Urban Näsgårde och Gunilla Lööw Östning deltog. Vid stämman valdes Ur Alf Nilsson till
ny ordförande för ett år. Distriktets årsstämma 2021 kommer att hållas i Leksand.
 
§5 Verksamhetsgrupper, KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ: -------------

§6 Övriga grupper: programgruppen har beslutat att alla aktiviteter inomhus är inställda tills nya 
direktiv kommer från myndigheterna. Styrelsen anser att vissa utomhusaktiviteter kan genomföras. 
Friskvårdsgruppen meddelar att vandringarna som planeras tillsammans med Friluftsfrämjandet 
kommer att genomföras som planerat men i privat regi. Ingen annonsering.

§7 Uppföljning: verksamhetsplan, budget och medlemsfrågor: rapport gällande föreningens budget 
jan-juni har skickats till revisorerna. Föreningen har inte haft några stora utgifter pga inga 
aktiviteter skett sedan mitten av mars. Just nu har föreningen 417 medlemmar. 
En träff för nya medlemmar kommer att hållas under hösten. 
Styrelsen har ringt till de medlemmar som är 80 + för att höra  hur de mår under pågående 
Coronapandemi. Samtalen har varit mycket uppskattade av de uppringda. En Tegerabiljett (lunch) 
kommer att ges till  de i styrelsen som ringt samtalen.

§8 Utvecklingsarbete: uppföljning av  arbetet i styrelsen sker i september. 

§9 Föreningens aktiviteter: vissa utomhusaktiviteter kommer att genomföras under hösten. Dessa 
annonseras i Magasin Leksand. Gemensam lätt, kort promenad sker den 25/8 kl. 14.00 i Leksand 
och Siljansnäs. Annonseras. 

§10 Övriga frågor: vid föreningens aktiviteter utomhus kommer ingen samåkning att ske. 
Gemensamma promenader kommer att genomföras i olika kommundelar. Annonseras. 
Styrelsen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag på genomförbara aktiviteter 
under hösten. 
Planerade månadsträffar våren 2021: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5

§11 Nästa styrelsemöte den 22/9 kl. 14.00

§12 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.



§13 Mötet avslutades

Leksand den 6/8 2020

Eva Jonsson, ordf.                                                  Gunilla Lööw Östning, sekr. 


