
                                                                           

 

 

 

 

 

 

20220308 Styrelsemöte, protokoll 

 
Närv: Gunilla Lööw Östning, Urban Näsgårde, Kerstin Bjarby, Agneta Lindberg, Elsie Mas, Eva 

Jonsson, Lisa Salmi 

Frånv: Ellen Arnesson, Berit Widholm, Stig Jakobsson 

Adjungerad: Ancie Bergendahl (Studieförbundet Vuxenskolan) 

 

A Formalia 
 

§1 Mötet öppnades 

 

§2 Föredragningslistan fastställdes. Tillägg till övriga frågor §10: 

• Dofter vid träffar 

• Socialstyrelsens medel att söka för att undvika ensamhet 

 

§3 Val av protokollsjusterare: Eva Jonsson och Gunilla Lööw Östning. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

B Beslutsärenden 
Beslutades att tillsätta en utbildningsansvarig som kommer att samarbeta med Ancie på               

Studieförbundet Vuxenskolan. Eva kontaktar aktuell medlem och ordnar med en träff.     

     Beslutades att vid höststarten i Tibble bystuga 30/8 serveras räkfrossa med tillbehör och  

     kaka i stället för glödstekt sill.                                     

 

C Lägesrapporter 
 

§5 Ekonomi, budget och medlemsfrågor. 

     Rapport om obetalda medlemsavgifter lämnas vid styrelsemötet i april. 

 

§6 Förbund och distrikt 

     Distrikt: Ett körschema inför distriktets årsmöte den 6/4 upprättas av Eva. Vid årsmötet bör s.k.   

     headset användas som mikrofon av presidiet (Eva kollar). Styrelsen samlas 10.45 på Moskogen. 

     Eva kontaktar Bengan och Eva Jansson angående underhållning vid årsmötet. 

 

§7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, BRÅ och Trafik. 

      KPR: Utförlig information från de träffar KPR haft finns på kommunens hemsida. Infor- 

      mation ges också på medlemsträffen den 29/3. 

      BRÅ och Trafik: Gruppen ansvarar för att en ny uppgiftsbeskrivning kommer till stånd (Urban) 

      samt ansvarar för medlemsträffen i april. 

 

§8 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Information, Hörsel/Läkemedel, Val- 

     beredning 

     Programgrupp: Ett preliminärt programblad delas ut vid årsmötet den 23/3. Tips: Vårdcentralens 



     chef bjuds in till en medlemsträff i höst. 

     Friskvård: Rapport från konferens angående fallskador finns att läsa på hemsidan. KPR-fråga: 

     farmaceutkompetens äldreboende? Patientrådet: läkemedelsgenomgång för 75+ ?    

     Hörsel/Läkemedel: Rapport från konferens angående hjälpmedel för hörsel finns att läsa på 

     hemsidan. 

     På hemsidan finns även en rapport från en konferens angående rekrytering och marknadsföring. 

 

§9 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter 

Kassören rapporterar antal deltagare vid föreningens aktiviteter till Studieförbundet    

Vuxenskolan. 

Planering av årsmötet den 23/3. Körschema kommer   

Medlemsträff den 29/3. Körschema kommer 

Bidrag kan sökas från Socialstyrelsen för att undvika ensamhet under sommarmånaderna.       

Förslag diskuterades. Styrelsen återkommer angående dessa och söker bidrag. Tas upp på nästa 

möte. 

 

D 
 

§10 Övriga frågor 

     Medlemmarna ombeds att undvika starka dofter (parfymer m.m.) vid samman- 

      komster. Info i programbladet och på hemsidan.    

Bidrag kan sökas från Daladistriket för sommaraktiviteter för att undvika ensamhet 

      bland medlemmarna. Eva sammanställer ett förslag 

      Datum på hemsidan ska uppdateras. Ansvariga Stig och Agneta. 

 

§11 Nästa möte, plats och fika 

       Nästa möte sker den 19/4 kl. 10.00 i SV lokaler. Gunilla tar fika. 

 

§12 Sammanfattning av dagens möte, annonsering, åtgärdslista, hemsida, Facebook, anslagstavla, 

       gruppmail 

       Sammanfattning- Gunilla, Annons- Gunilla och Eva, Åtgärdslista, Facebok och Anslagstavla-- 

       Urban, hemsida och ev.gruppmail-Stig 

 

E Mötet avslutas 

 
§13 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

Leksand den 8/3 2022 

 

 

 

 

Eva Jonsson, ordförande                                                           Gunilla Lööw Östning, sekreterare 

      

      

 

       

       



      

       

 

 

 

 


