
20210608 Styrelsemöte, protokoll

Närv: Gunilla Lööw Östning, Kerstin Bjarby, Agneta Lindberg, Bengt Borkeby, Ellen Arnesson, 
Urban Näsgårde, Eva Jonsson, Elsie Mas
Frånv: Rolf Persson, Stig Jakobsson (adjungerad)   Plats: Hotell Dalecarlia, Tällberg

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes. Övriga frågor §4 Förbund och distrikt: fråga från Folkspel, 
ordna musikstund praktiskt, vandring  i Leksand med guide, parkgolf.

§3 Föregående protokoll godkändes med ändring § 6 Beslut: Textändring; Förslag till preliminärt
årsmöte i september 2021 att nuvarande styrelsemedlemmar sitter kvar genom fyllnadsval till 
årsmötet februari 2022. 

§4 Förbund och distrikt: Förbundet har vidarebefordrat en förfrågan från Folkspel om föreningen 
vill stärka sin kassa genom lotterier från Folkspel. Beslut: Föreningen tackar nej till detta.

§5 Verksamhetsgrupper. 
KPR har den 24/5 haft stormöte med representanter från pensionärsföreningarna, handikapprådet 
och patientrådet. Även Vårdcentralens chef deltog och informerade om läget på Vårdcentralen och  
om vilken hjälp som finns att få, t.ex gällande policy för att få en rollator. Läs protokollet som läggs
ut på vår hemsida och som också finns på kommunens hemsida. 
Trafikgruppen: Gruppens samordnare kontaktar kommunens trafikansvarige angående 
trafiksäkerhetsläget och planerade insatser. Kommunpolisen bjuds in till en medlemsträff  någon 
gång  framöver för att informera om statusen på trygghetsläget inom kommunen.

§6 Övriga grupper.
Friskvårdsgruppen: Distriktet planerar för gemensam aktivitet i föreningarna för de medlemmar 
som har svårigheter att promenera långt. En träff för ansvariga  inom distriktet sker den 15/6. 
Hörsel/Läkemedel: En färdig arbetsbeskrivning finns för hörselansvariga. Dessutom finns en 
agenda/arbetsbeskrivning  att följa vid planering av medlemsträffar ”Checklista för möten inom 
SPF Leksand”. Mycket bra information om hörselproblem finns på horsellinjen.se 
Hörselansvarig kommer att informera om hörselproblem på en medlemsträffen med hälsotema.  Ev. 
kommer ett särskilt möte att hållas för särskilt intresserade medlemmar. 
Programgruppen: Gruppen har träffats inför höstens aktiviteter. 

§7 Uppföljning budget och medlemsfrågor.
Vid halvårsskiftet skickar kassören en ekonomisk rapport till revisorerna enligt tidigare beslut. 
Föreningens ekonomi är fortsatt god och medlemsantalet håller sig så gott som konstant.
En informationsträff för nya medlemmar planeras under hösten-21.
Beslut: Ett välkomstkort kommer att skickas ut till nya medlemmar. Kerstin skriver ihop 
texten och Elsie skickar ut till de nya medlemmarna. 

§8 Utvecklingsarbete. Styrelsens arbete med arbetsbeskrivningar för verksamhetsgrupperna och 
övriga grupper är nu klart och har lagts ut på hemsidan. Stig ska ha all heder för sin insats!



Lokalinventeringen fortgår. Kvar är Roddens Hus och Wallenhallen. Vi kommer att ta ett 
principbeslut kring vilka lokaler vi ska använda.  Stig sammanställer resultatet under hösten 2021.

§9 Föreningens aktiviteter
Genomförda aktiviteter: 

• En gökotta i Skeberg har hållits med besök i kolarkoja. Promenader i Leksand har skett  
under våren och en  skidutflykt gjordes i Siljansnäs.

Styrelsens och programgruppens förslag till aktiviteter hösten 2021:
• 16/6 Orkidévandring i Rättvik, genomförs
• 17/6 Musikstund inför midsommar i Leksands kyrka, genomförs
• Guidad tur i centrala Leksand, preliminärt i juli
• Besök i Djura kyrka och information om ”Vackra Karin”, preliminärt i mitten av juli eller i 

augusti. Ev. Djurhedens järnväg. Gunilla kontaktar.
• Parkgolf i Insjön, ev. även lunch. Preliminärt i början av augusti. 
• Promenadstart i augusti
• Sillfest i Tibble bystuga den 24/8 med delvis nytt innehåll.. Beslut tas vid styrelsemöte 10 

augusti..
• Årsmöte och medlemsträff den 14/9. Beslut: Till ordförande föreslås någon från 

distriktsstyrelsen. Eva kontaktar. 

§10 Övriga frågor. 
• Hur gör vi med pengabidraget (kontanterna) vid musikstunden i kyrkan? Agneta kollar. 
• Beslut: Ordet Medlemsträff ska användas på hemsidan och annonser- inte månadsträff 

eller månadsmöte. Agneta kontaktar Stig. Kolla också att årtalet 2021 står vid våra 
aktiviteter på hemsidan. 

• Beslut: Ett programblad trycks upp inför årsmötet i september med våra aktiviteter. 
Alla aktiviteter sker efter Folkhälsomyndighetens direktiv och kan ändras!

§11 Nästa möte sker den 10/8 kl. 10.00. Plats meddelas senare.

§12 Sammanfattar dagens möte gör Gunilla. Urban fyller på Åtgärdslistan. Beslut: Om det finns 
möjlighet tidsmässigt annonserar vi aktiviteterna i Magasin Leksand. Annars blir det 
Facebook, hemsida, via gruppmail och annonstavlor. Följande är aktuella: juli; guidad tur i 
centrala Leksand,  Vackra Karin vid Djura k<ayrka ev. kombinerad med Djurhedens 
järnväg. Augusti: parkgolf Insjön promenadstart, sillfest och meddelande om motioner till 
årsmötet. 

§13 Mötet avslutades. Eva tackade allas engagemang under våren1

Leksand den 8/6 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                      Gunilla Lööw Östning, sekr.


