
 

     

 

 

 

 

20211207 Styrelsemöte, protokoll 

 
Närv: Eva Jonsson, Agneta Lindberg, Kerstin Bjarby, Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas, Ellen  

Arnesson          

Adjungerad: Berit Widholm, valberedningen 

Frånv: Urban Näsgårde, Stig Jakobsson, adjungerad    

 

§1 Mötet öppnades 

 

§2 Föredragningslistan fastställdes. Övriga frågor: Komplettering av funktionärer flyttas till §10. 

 

§3 Föregående protokoll godkändes 

 

§4 Förbund och distrikt. Distrikt: Förfrågan om SPF Leksand kan vara värd för distriktets årsmöte 

den 6/4 2022. Beslut: Leksand står som värd för årsmötet. Eva bokar Moskogen och underhållning. 

Föreningen ordnar ordförande och sekreterare för årsmötet. 

 

En samverkansområdesträff för Leksand, Rättvik, Ore, Gagnef/Floda och Vansbro har genomförts 

där 3 representanter för SPF Leksand deltog. Beslut: Varje förening i området ordnar under 2022 

en dagsutflykt. Se bilaga! 

 

§5 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd; Trafik, BRÅ 

KPR: Ett digitalt möte har genomförts. Föreningens representant Kerstin Bjarby  redogjorde för vad 

som sagts och beslutats. 

Protokoll från dessa möten finns att läsa på föreningens och kommunens hemsida. 

 

§6 Övriga grupper: klubbvärdar, information, hörsel/läkemedel, valberedningen, 

programgrupp, friskvård. 

 

Hörsel/läkemedel: En informativ träff har genomförts med en hörselpedagog  från SPF Mora. Ett 

referat från träffen finns på föreningens hemsida. 

Valberedningen: Styrelsen och valberedningen konstaterar att det är svårt att få medlemmar att 

engagera sig i föreningsarbetet. Styrelsen har, enligt beslut av årsmötet, befogenhet att under 

arbetsåret utse medarbetare i styrelse och grupper och kommer att kontakta grupperna för en 

diskussion om hur vi ska få fler att engagera sig i arbetet. En medlem har anmält intresse att ingå i 

styrelsen och bjuds in till styrelsemötet i januari. 

 

§7 Budget och medlemsfrågor 

Föreningen har fått bidrag från kommunen för lokalhyra och från distriktet för den Kick off som 

genomfördes vid höstens första medlemsträff. 

 

§8 Utvecklingsarbete. En inventering av lokaler för medlemsträffar har gjorts. Styrelsen arbetar 

vidare med detta inför vårens träffar. Sveasalen är preliminärt bokad vid 3 tillfällen, men ändringar 

kan ske. 

 



§9 Föreningens aktiviteter. Programgruppen har lämnat in ett förslag på program för 

medlemsträffarna under våren och hösten 2022 (se bilaga). Dessutom fortsätter vi med Mat och prat 

om pandemin tillåter. Datum meddelas i januari. 

Styrelsemöten: 11/1, 8/2, 15/3, 19/4, 24/5, 23/8, 13/9. Eva bokar SV. 

 

Medlemsträffar: 18/1, 15/2 årsmöte, 22/3, 26/4, 31/5, 30/8, 20/9 Ellen bokar Övermo bystuga, 

Gunilla bokar Sveasalen. 

 

Ett extra styrelsemöte hålls i januari för att planering och arbetsfördelning inför årsmötet den 15/2. 

Allt material inför årsmötet ska finnas på hemsidan senast den ½. 

 

§10 Övriga frågor 

 Trafik: En ny arbetsbeskrivning finns på föreningens hemsida. Beslut: Arbetsbeskrivningen 

fastställs efter en del ändringar.  

 11st medlemmar fyller 90 år under 2022 och 1 medlem blir 100 år. Agneta skickar en 

födelsedagshälsning till jubilarerna 

 Monica L fortsätter med stickcafé på konditori Siljan. 

 Musik i kyrkan inför advent 

 Vi måste kolla vad som gäller på St Persgården. Uppdrag kommande möte 

  

§11 Nästa möte Extra styrelsemöte den 13/12 kl. 10.00 i SV. Mötet är informellt.  Ordinarie 

styrelsemöte den 11/1 kl.10.00 i SV och avbrott för lunch. Avslutas när vi är klara med frågorna. 

 

§12 Sammanfattning av dagens möte, vad ska till annonsering, åtgärdslista, hemsida, 

facebook, anslagstavla, gruppmail 

 

Gunilla sammanfattar till facebook och hemsida. 

 

§13 Mötet avslutades 

 

 

Leksand den 7/12 2021 

 

 

 

 

Eva Jonsson, ordförande                                                  Gunilla Lööw Östning, sekreterare 


