
20201214  Styrelsemöte protokoll

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

Mötet hölls digitalt via Zoom

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes. Åtgärdslistan tas upp under övriga frågor §10.

§4 Förbund och distrikt. Från förbundets generalsekreterare har rekommendationer kommit 
angående årsmöten. Styrelsen beslutade enhälligt att följa förslag 1.  Detta betyder att årsmötet 
flyttas fram till lämplig tidpunkt under 2021. Detta p.g.a. coronapandemin. Verksamhetsberättelsen 
ska göras för verksamhetsåret 2020 som vanligt, enligt uppgift från distriktet. Checklistan inför 
årsmöten gås igenom på styrelsemöte i januari. 

§5 Verksamhetsgrupper. KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ. 
Grupperna har inte haft några träffar p.g.a. coronapandemin. Information från KPR finns på 
kommunens hemsida. Där står att besök är tillåtna på de särskilda boendena. Vissa regler gäller för 
besöken. 

§6 Övriga grupper--------------

§7 Uppföljning: verksamhetsplan tas upp på styrelsemöte i januari.

§8 Utvecklingsarbete. Vilken typ av protokoll som föreningen ska ha tas upp på styrelsemöte i 
januari. Kassören och sekreteraren redogör då för sina arbetsuppgifter. 

§9 Föreningens aktiviteter. Promenader har genomförts varje vecka under hösten. Dessa fortsätter 
under våren med start i januari. Annonseras i Magasin Leksand. 

§10 Övriga frågor. Ett gruppmail skickas ut med uppgifter om det framskjutna årsmötet och 
promenaderna. Stig J ansvarar för detta.
 Föreningen har skickat en julhälsning till alla medlemmar. 
Om ett telefonnummer anges i något utskick bör detta kunna spåras. 
Åtgärdslistan: inventering av lokaler- januari, föreningens historia-infogruppen,   2021, 
hörselgrupp- våren-21
Månadsträffar och styrelsemöten år 2021 planeras vid styrelsemötet i januari. 



§11 Nästa möte sker digitalt den 12/1 2021  kl.10.00 via Zoom. Då diskuterar styrelsen vilka 
aktiviteter som kan vara lämpliga att genomföra under våren. 

§12 Gunilla sammanfattar Dagens möte till hemsidan. 

§13 Mötet avslutades. 

Leksand den 14/12 2020

Eva Jonsson, ordf.                                                      Gunilla Lööw Östning, sekr. 


