
20201110 Styrelsemöte, St Persgården kl. 10.00

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes. Valberedningens representant deltar i slutet av mötet. 

§3 Föregående protokoll godkändes. Aktuellt från åtgärdslistan: 
• Föreningens historia uppdateras av infogruppen
• Inventering av lokaler för medlemsträffar påbörjas i januari eftersom föreningen inte har 

några träffar inomhus under pandemin.
• Hörselgruppens arbete/träffar är ej aktuellt just nu.
• Fortsatt enbart uteaktiviteter. 

§4 Förbund och distrikt. En digital ordförandekonferens sker den 11/11 med 1 deltagare/förening.

§5 Verksamhetsgrupper. KPR: det är ok med besök på kommunens  särskilda boenden. Dessa följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information finns på kommunens hemsida. 

§6 Övriga grupper. Inget att rapportera. Se §3. 

§7 Uppföljning: verksamhetsplan, budget och medlemsfrågor. 
Ordföranden tar fram ett förslag till verksamhetsplan 2021. Föreningen har inte haft några större 
utgifter förutom annonser i Magasin Leksand. 

§8 Utvecklingsarbete. Inför årsmötet ska styrelsen gå igenom verksamhetsgruppernas 
uppdragsbeskrivningar och genomföra en lokalinventering. 

§9 Föreningens aktiviteter. Enbart utomhusaktiviteter sker f.n. på grund av pandemin. Korta 
promenader har genomförts under hösten,
 parkgolf i Insjön samt en kyrkogårdsvandring. 
Vid styrelsemötet i december ska datum för styrelsemöten och ev. medlemsträffar beslutas. 
Vilken typ av protokoll ska vi ha? Besluts-eller diskussionsprotokoll? Frågan tas upp i december i 
styrelsen. 
En julhälsning kommer att skickas till alla medlemmar
En musikstund kommer att hållas i kyrkan den 9/12 kl. 10.30 för föreningens medlemmar. Anmälan 
krävs. Annonseras i Magasin Leksand. 
Föreningens kommande aktiviteter och datum för dessa tas upp i styrelsen i januari.

§10 Övriga frågor
Valberedningens representant rapporterade att föreningen söker sekreterare och kassör, vilka avsagt 
sig sina uppdrag. Styrelsen diskuterade om arbetsuppgifterna för respektive kan delas upp på flera 



personer. Tas upp på styrelsemötet i december. Agneta Lindberg tar hand om medlemsregistrering. 
Eva Jonsson bokar lokaler för styrelsemöten men avvaktar bokning av lokal för medlemsträffar tills 
vidare. 

 §11 Nästa möte, tid och fika. Nästa styrelsemöte sker den 8/12 kl. 10.00. Plats och fika meddelas 
senare.

§12 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan. 

§13. Mötet avslutades.

Leksand den 10/11 2020

Eva Jonsson,ordf.                                                   Gunilla Lööw Östning, sekr.


