
20210209 Protokoll styrelsemöte via Zoom

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes, åtgärdslistan behandlas senare under mötet

§4 Förbund och distrikt
• Från förbundet har kommit en inbjudan till föreningarna att delta i ett projekt kallat 

”Mötesglädje i stället för ensamhet”. Materialet sträcker sig över 3 år och har tilldelats 
bidrag från Allmänna arvsfonden. 
Beslut: SPF Leksand beslutar att inte anmäla något till projektet pga bristande 
intresse. 

• Distriktets årsmöte sker digitalt den 18/3.
Beslut: deltar från SPF Leksand gör Rolf Persson, Gunilla Lööw Östning och Urban 
Näsgårde. Eva Jonsson deltar som representant  i distriktets valberedning. Leif 
Arnesson kommer att föreslås väljas in som ers. revisor i distriktet. 

§5 Verksamhetsgrupper KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ
      KPR kommer att ha ett möte nästa vecka. Protokoll finns på kommunens hemsida.   
     Frågor som kommer att tas upp är bl.a. Coronapandemin och boendefrågor. 

§6 Övriga grupper
     Friskvårdsgruppen: en hälsovecka kommer troligtvis  att genomföras v.20 den 17-21 maj. Irene 
     Sturwe är projektledare. Planering pågår för fullt. 
     Infogruppen: ett bildspel om våra aktiviteter 2020 kommer att finnas på hemsidan. En enkät har 
     skickats ut till medlemmarna gällande behov av utbildning i digitala hjälpmedel. Efter 
     påminnelse kom många svar in och några av medlemmarna vill lära sig mer i detta ämne. Ett 
     räkneverk finns på både hemsidan och Facebook där man kan se hur många som varit in på 
     sidorna. 
     Programgruppen: 
     Beslut: Eva J kontaktar Leif A angående ett ev. preliminärt  program för maj- december 
     och förslag att tillsätta en arbetsgrupp för den ev. sillfesten i augusti. Frågorna tas upp på 
     styrelsemötet i mars. 

§7 Uppföljning: budget och medlemsfrågor. 
    Beslut: Allt som tillhör budgeten kommer att finnas i Verksamhetsberättelse 2020 och läggs 
    inom kort på hemsidan liksom Verksamhetsplan 2021. Även revisorerna  får dessa liksom
    alla styrelseprotokoll 2020. 
    



     Nya medlemmar sedan årsskiftet är 4 st. 

§8 Utvecklingsarbete-----------

§9 Föreningens aktiviteter
     Beslut: vid styrelsemötet i mars diskuteras verksamhetsgruppernas uppdragsbeskriv-
     ningar. 

§10 Övriga frågor: vi hoppas kunna genomföra årsmötet utomhus i maj.
              
       Beslut: 

• föreningen kommer att betala avgiften för digitala möten utan avbrott i Zoom
• inventeringen av lokaler för medlemsträffar fortsätter
• fler enkäter skickas ut för att ta reda på vad medlemmarna önskar
• ev. kommer särskilda möten att hållas med programgrupp och friskvårdsgrupp
• vid medlemsträffar kan differentierad entréavgift tillämpas pga programmets

innehåll och kostnad. Detta annonseras i förväg i Magasin Leksand
• förslag till årsmötet: ingen höjning av medlemsavgiften 2022

Leksand den 9/2 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                                Gunilla Lööw Östning, sekr.

      


