
20210112 Protokoll styrelsemöte digitalt via Zoom

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan godkändes. Valberedningens representant deltar efter paus.

§3 Föregående protokoll godkändes. Åtgärdslistan gicks igenom och kompletterades. Se 
Åtgärdslista.

§4 Förbund och distrikt. Distriktets årsmöte sker digitalt senare under 2021. 

§5 Verksamhetsgrupper. Patientråd, Trafik, BRÅ Grupperna har inte träffats under hösten pga 
pandemin och inget nytt finns att rapportera. KPR har haft en träff. Se kommunens hemsida.
  
§6 Övriga grupper, Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Hörsel och läkemedel, Valberedning
Programgruppen och Friskvårdsgruppen avvaktar med planering av årets fysiska aktiviteter tills 
förutsättningar medger sådana träffar (efter vaccination etc). En del förslag på uteaktiviteter finns 
och ska ev. kompletteras. Annonseras i Magasin  Leksand, gruppmail och hemsida. 
 
§7 Uppföljning: budget och medlemsfrågor. 
 Föreningen har under året inte haft några större utgifter mer än för årsmöte och annonser. Inga 
 medlemsträffar har hållits efter årsmötet i februari. Bidrag från kommun och distrikt har tillförts   
föreningens konto. Nya bidrag för 2021 kommer att sökas.
Inför årsmötet: Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021är påbörjad.  
 Beslut: styrelsen beslutade att föreslå valberedningen inför årsmötet att samtliga som ingår i 
styrelsen sitter kvar till årsmötet 2022. Ordföranden tar fram ett förslag till 
verksamhetsberättelse. Skickas ut för synpunkter och fastställs vid styrelsemötet den 9 
februari. Vid det mötet sker en genomgång av Verksamhetsplan 2020 och den 
kompletteras/uppdateras för 2021. När styrelsen godkänt handlingarna skickas de till 
revisorerna. Därefter läggs de in på hemsidan. I fortsättningen skickas alla protokoll direkt 
till revisorerna efter varje styrelsemöte.
    
     
§8 Utvecklingsarbetet: lokalinventeringen är påbörjad. 
 Beslut: vi arbetar vidare med inventeringen som ska vara klar till våren. Ett extra möte ska 
hållas angående uppdragsbeskrivningar.

§9 Föreningens aktiviteter:utvärdering föregående och planering kommande bl.a. värd på Tegera.
 Beslut: aktiviteter se §6, webbansvarig gör ett gruppmail till medlemmarna angående vilka   
digitala utbildningar de är intresserade av liksom en enkät gällande föreningens arbete och 
aktiviteter. 
    



§10 Övriga frågor
Sekreteraren och kassören som även sköter medlemsfrågorna redogjorde för sina uppgifter i 
samband med att de meddelat att de skulle vilja avlastas dessa uppgifter. 
Valberedningen har svårigheter att hitta ersättare för dessa liksom ytterligare en 
styrelsemedlem då vi inte har någon verksamhet där vi träffar våra medlemmar. Bedömningen är att
de behöver hela 2021 för sitt arbete. 
Beslut: En person i styrelsen är beredd att ta på sig medlemsfrågorna och nuvarande 
innehavare blir mentor och sköter upplärning/överlämnande. 
Sekreteraren får stöd i arbetet med årsmöteshandlingarna av ordföranden och av andra i 
styrelsen med styrelseprotokollen. Sköter annonseringen i Magasin Leksand tills vidare. Ett

Diskussion fördes kring vilken typ av protokoll föreningen ska ha.                                                      
Beslut: En redogörelse/bakgrund till innehållet i pnnkten görs och besluten markeras med 
tydlig text i protokollen. Beslutslista upprättas och besluten förs även in i Åtgärdslistan. 

Datum för styrelsemöten 2021
Beslut: 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 12/10, 9/11, 7/12. Ordföranden bokar in lokalen på SV
from med april och till årets slut. 

Datum för medlemsträffar
Beslut: prel. 20/4, prel. 18/5, prel. årsmöte 15/6, 24/8, 14/9, 19/10, 16/11, 14/12. Vi avvaktar 
med bokning av lokaler. 

Leksand den 12/1 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                 Gunilla Lööw Östning, sekr. 
 


