
20200922 Styrelsemöte, protokoll

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

§1 Mötet öppnades av dagens värd Eva Jonsson.

§2 Föredragningslistan godkändes. Till §10 Övriga frågor lades dokumentation av föreningens 
historia, lokal för månadsträffar under våren 2021, genomgång av verksamhetsgruppernas uppdrag.

§3 Föregående protokoll godkändes. Åtgärdslista från 20/2: styrelsen beslutade att avvakta med att 
kontakta föreningens 80+. Till styrelsemötet i oktober flyttas frågan om medlemsträffarnas 
organisation.

§4 Förbund och distrikt. Förbund: förbundet rekommenderar att föreningarna begränsar fysiska 
möten 2020 inomhus, ingen samåkning sker, eget fika tas med vid aktiviteter, handsprit används. Ett
upprop har gått till medlemmarna angående äldreomsorgen. Många medlemmar har skrivit under.  
Den kommande pensionsökningen har förbundet kommenterat då man anser att den är alldeles för 
liten.
Distrikt: Irene Sturve är ny i distriktet som ansvarig för folkhälsa. Hon har fokus främjande och 
förebyggande.  

§5 Verksamhetsgrupper. KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ. 
KPR: bjuder inte in andra grupper till sina möten men tar gärna emot idéer. Frågor KPR diskuterat 
är: syrgas måste hanteras rätt och finnas tillgång till på alla rum i särskilda boenden, det är stora 
skillnader inom hemtjänsten mellan de privata bolagen och kommunens hemtjänst, folktandvården i
Insjön som lagts ner, nedläggning av Brandmannen där ungdomar träffats på kvällarna och 
pensionärerna haft sitt 11-kaffe. 

§6 Övriga grupper. Inget att rapportera då man inte haft några träffar. 

§7 Uppföljning: verksamhetsplan, budget, medlemsfrågor
Verksamhetsplan: ska gås igenom vid styrelsemötet i oktober.  Budget: ekonomin är god och 
föreningen har inte haft några stora utgifter.
Medlemsfrågor: under 2020 har föreningen fått 19 nya medlemmar. Ett informationsmöte för nya 
medlemmar kommer att hållas den 15/10 kl. 14.00

§8 Utvecklingsarbete. Vid styrelsemötet i oktober kommer vi att arbeta med utvecklingsarbetet, gå 
igenom de uppdragsbeskrivningar som tagits fram och komplettera med de som kvarstår. Dessa ska 
sedan fastställas av styrelsen. Ev. revidering sker 2021 och meddelas berörda samordnare. Se även 
uppdaterad åtgärdslista. 

§9 Föreningens aktiviteter. Tisdagsvandringarna fortsätter, en vandring med guide i centrala Noret 
planeras den 20/10, den 27/10 blir det kyrkogårdsvandring kl. 14.00 med John Sund. Aktiviteterna 
annonseras i Magasin Leksand. 



§10 Övriga frågor.
* En återblick/sammanfattning av föreningen 2004-2014 finns vilken kommer att uppdateras där 
även foton och bildspel kan läggas till. Styrelsen utser de som ska ta fram ett förslag till uppdatering
för tiden 2014-20.
* Styrelsen diskuterade också lokaler för månadsträffar samt om verksamhetsgrupperna ska ha egen
budget. Följs upp vid styrelsemötet i oktober. 

§11 Nästa styrelsemöte blir den 20/10 kl. 10.00. Eva och Gunilla ordnar fika.

§12 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.

§13 Mötet avslutades och dagens värd Eva Jonsson tackades.

Leksand den 22 september 2020

Eva Jonsson, ordf.                                                       Gunilla Lööw Östning


