
20201020 Styrelsemöte, protokoll

Närv: Eva Jonsson, Urban Näsgårde, Rolf Persson, Agneta Lindberg, Ellen Arnesson 

Frånv: Stig Jakobsson, Bengt Borkeby, Kerstin Bjarby, Elsie Mas, Gunilla Lööw Östning 

§1 Mötet öppnades av dagens värd Eva Jonsson.

§2 Föredragningslistan godkändes. 
Övriga frågor: Dokumentation av föreningens historia. Utse grupp för detta. Se §8.
Förslag om ny grupp för hörselfrågor. §5.
 
§3 Föregående protokoll godkändes. Åtgärdslista från 22/9: 
1. Kravlista för och inventering av lokaler se §10
8. Medlemsträffar organisation mm. Se §6
11. Uppdragsbeskrivningar. SE §5
13. Fortsatta uteaktiviteter. Se §9
15. Uppdatera ”Föreningens historia en återblick”. Se §8

§4 Förbund och distrikt: 
Förfrågan om extraordinära kostnader med anledning av Covid19. Vi har inga sådana kostnader 
ännu. Frågan väcktes om vi kan få bidrag till julhälsning (portokostnad). Eva gör en trevare.

Rekomendationer vid besök i särskilda boenden. Bevakas genom KPR. De tar upp detta vid möten 
och återrapporterar till styrelsen.

§5 Verksamhetsgrupper. KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ. 
Generell text för samtliga verksamhetsgrupper tas fram. Grupperna bör träffas före årsskiftet bl.a 
för genomgång av uppdragsbeskrivningarna. Träffarna kan ske på i Vuxenskolans lokal eller på S.T 
Persgården.
Ny grupp för hörselfrågor startas. K Marits och B Borkeby föreslås som medlemmar.

§6 Övriga grupper. Inget att rapportera då man inte haft några träffar. 
Eva, Ellen och Kerstin klargör organisationen för klubbvärdar samt rutiner vid medlemsträffar.

§7 Uppföljning: verksamhetsplan, budget, medlemsfrågor. 
Verksamhetsplan: ska gås igenom.  
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. Informationsgruppen fick uppdrag att uppdatera ”Föreningens historia en 
återblick” med tiden efter 2014. Särskilt beskriva utvecklingen från en organisation av satelliter till 
homogen organisation.



§9 Föreningens aktiviteter. Tisdagsvandringarna fortsätter. Den 27/10 blir det kyrkogårdsvandring 
kl. 14.00 med John Sund. För promenader Siljansnäs kallar Ellen via mejl de som brukar delta när 
det är aktuellt. I Leksand kan Urban och Kerstin T vara värd om inte Agneta kan.

§10 Övriga frågor.

* Styrelsen diskuterade också lokaler för medlemsträffar. En checklista tas fram med viktiga 
punkter att beakta vid inventering av möjliga lokaler. Lokaler inventeras enl. följande:

Bengt Moskogen och S:t Persgården
Ellen Sockenstugan Siljansnäs samt Övermo bystuga.
Eva, Gunilla Visir och övriga bystugor
Rolf och Urban Sveasalen
Agneta och Kerstin Wallénhallen

§11 Nästa styrelsemöte blir den 10/11 kl. 10.00. S:t Persgården.

§12 Urban sammanfattar dagens möte till hemsidan.

§13 Mötet avslutades och dagens värd Eva Jonsson tackades.

Leksand den 20 oktober 2020

Eva Jonsson, ordf.                                                      Urban Näsgårde


