
20210810 Styrelsemöte, protokoll

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan fastställdes. Övriga frågor: sillfest, årsmöte

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Förbund och distrikt
     Förbund: Förbundet inbjuder föreningarna att söka rekryteringsbidrag inför hösten. Beslut: SPF 
     Leksand beslutar att söka bidrag för omkostnader för den  Kick off som planeras den 31/8.
     Mer information finns på förbundets hemsida, vilken alla i styrelsen ombeds att läsa.
     En stor annons i Magasin Leksand kommer att sättas in. Även SV Anki Bergendahl 
     kontaktas. 
     Distrikt: Information angående höstens aktiviteter kommer inom kort. 

§5 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik BRÅ. 
     Alla verksamhetsgrupper bör ha representanter vid föreningens Kick off den 31/8. 
     KPR: Beslut: Kerstin Bjarby, styrelserepresentant, får i uppdrag att vid 
     nästa träff med KPR ta upp frågan om  att ett samarbete mellan alla 
     pensionärsorganisationer i Leksand bör komma till stånd t.ex. då bidrag för olika 
     aktiviteter ska sökas. Som exempel kan tas att det nu inte finns någon samlingslokal
     för gemensamma aktiviteter då Brandmannen är stängd.
     Trafik: Kommunpolisen bjuds in till en medlemsträff för att berätta om läget i Leksand och 
     svara på frågor. 

§6 Övriga grupper: programgrupp, klubbvärdar, information, hörsel/läkemedel, valberedningen,
     friskvård
     Alla grupper bör ha representanter vid föreningens Kick off den 31/8.
    Programgrupp: Beslut:Ett programblad för höstens aktiviteter finns den 31/8 för 
    utdelning. Utbildning i hjärt/lungräddning för styrelsen prioriteras under hösten. 
    Friskvård: Gruppen och styrelsen arbetar just nu med den av distriktet planerade Kick off som 
    sker v. 35 för distriktets alla föreningar. Programmet gicks igenom och arbetsfördelning 
    bestämdes. Beslut:Vid denna aktivitet är även icke medlemmar välkomna för att lära känna
    SPF. Vi bjuder på fika och livemusik och en broshyr om SPF finns att dela ut. Elsie
    beställer. En stor annons sätts in i Magasin Leksand. Eva och Gunilla ordnar annons.

§7 Budget och medlemsfrågor. En träff för nya medlemmar kommer att ske under hösten.
     Föreningen har p.g.a. pandemin inte haft några större utgifter och årets resultat 
     är hittills +23485 kr. 

§8 Utvecklingsarbete. Lokalinventering: Wallénhallen går ej att boka regelbundet och är dyr. 



§9 Föreningens övriga aktiviteter
     Arenan kan inte ta emot oss för luncher 2 ggr/månad så nya alternativ ska kontrolleras. 
     Beslut: Eva kollar Moskogen, Elsie kollar Bosporen och Agneta kollar Lyktan. Datum 
     6, 23 sept. 6, 22 okt, 8, 18  nov. 
     Det blir parkgolf i Insjön den 12/8, tisdagspromenaderna startar den 17/8, vandring med dala-
     guide i centrala Noret den 19/8, Kick off den 31/8 och prova på skytte med luftgevär den 16/9 
     kl. 16.00. 
     Årsmöte sker på Moskogen den 14/9 kl. 13.30 med efterföljande medlemsträff kl. 15.00. 
     Kommunens representant i KPR medverkar. Till årsmötet krävs anmälan.  
     Beslut: Eva kollar hjärtstartare, hörselslinga och att det finns möjlighet att visa dokument 
     på skärm. 
     
§10 Övriga frågor: Sillfesten i augusti ställs in.
    
§11 Nästa styrelsemöte sker den 7/9 kl. 10.00 i SV lokaler. 

§12 Sammanfattar dagens möte till hemsidan gör Gunilla, Eva och Gunilla ordnar annonser, Urban 
uppdaterar åtgärdslistan, annonserar på annonstavla och Facebook, Stig J ordnar gruppmail, Gunilla
ordnar en ny fikalista.

§13 Mötet avslutades

Leksand den 10/8 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                           Gunilla Lööw Östning,sekr. 
     

     
  
     


