
20210907 Styrelsemöte, protokoll

Närv: Elsie Mas, Urban Näsgårde, Ellen Arnesson, Eva Jonsson, Agneta Lindberg, Kerstin Bjarby, 
Gunilla Lööw Östning
Frånv: Rolf Persson   Adjungerade: Berit Widholm (valberedningen), Catharina Stenberg (KPR)

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt.
Förbund: Seniorbladet skickas digitalt ut från förbundet med nyheter som gäller 
föreningarna. 
Förbundskongress har gått av stapeln. Beslut: Vi avvaktar protokoll från kongressen för 
att se om något beslutats som påverkar vår förening. 

                 Distrikt: Höstens planerade träffar: 
                 10/9 Håll dig på benen (friskvårdsansvariga) 
                   Beslut  : Ellen och Eva deltar.
                28/9 Webbhantering. Beslut: Deltar gör Urban och ev. Stig.
                28/9 Medlemsregistrering.   Beslut  : Elsie och Agneta deltar.
                12/10 Hörsel Beslut: Bengt Borkeby deltar.
                Marknadsföringsbidrag finns att söka för  distriktets föreningar. Beslut: Vi söker bidrag 
                för de kostnader föreningen haft i samband med Kick off den 31/8. Beslut: Elsie     
                skickar in. 
§5 Verksamhetsgrupper KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ 
     KPR: Rådet har inte haft några träffar p.g.a. pandemin, men kommer att träffas så snart det är
     möjligt. Då kommer vår fråga angående trygghetsboende att tas upp. Bidrag finns att söka från    
     Allmänna arvsfonden för åtgärder som gynnar 60+ . Beslut: Föreningen avstår från att söka  
     medel och gör i stället reklam på vår hemsida och genom annonser i Magasin Leksand. 
   
§6 Övriga grupper.  Friskvårdsgruppen: Gruppen har ansvarat för den Kick off som hölls den 31/8. 
Arrangemanget blev mycket uppskattat, vilket framförts av flera deltagare. Marknadsföringsbidrag 
kommer att sökas från distriktet för omkostnader i samband med Kick off.  Se §4. Programgrupp: 
Ett nytt program för hösten 2021 har tryckts upp och finns tillgängligt vid våra träffar och på 
hemsidan. Valberedning: Berit W redogjorde för vad gruppen kommit fram till inför årsmötet vad 
gäller val till styrelse, verksamhetsgrupper och övriga grupper. 

§7 Uppföljning budget och medlemsfrågor. Beslut: Träff för nya medlemmar hålls i september eller
oktober. Eva, Elsie och Agneta träffas i frågan efter årsmötet. 

§8 Utvecklingsarbete. Lokalinventeringen är klar. Beslut: Lokal för våra medlemsträffar beslutas 
löpande. Klara bokningar är: september; Hotell och restaurang Moskogen, oktober; Övermo 



bystuga, november och december; Sveasalen. Dessa beslut kan komma att ändras. Beslut: Nästa 
styrelsemöte tar vi fram datum för vårens medlemsträffar och lokalförslag för dessa. 

§9 Föreningens aktiviteter. 
Logistiken för årsmötet gicks igenom. Se separat körschema. Tisdagspromenaderna fortsätter varje 
tisdag fram t.o.m. den 21/12 förutom de tisdagar det är medlemsträff. 

§ 10 Övriga frågor

§11 Nästa möte blir den 12/10 kl 10.00 i SV lokaler.

§ 12 Sammanfattar dagens möte till hemsidan gör Gunilla, Urban ändrar åtgärdslistan, sköter 
Facebook och anslagstavlan, Stig ansvarar för hemsida och gruppmail. 

§ 13 Mötet avslutades

Leksand den 7/9 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                   Gunilla Lööw Östning, sekr. 
                


