
                  

 

 

 

 

 

 

 

220419 Styrelsemöte, protokoll 

 
Närv: Gunilla Lööw Östning, Agneta Lindberg, Urban Näsgårde, Ellen Arnesson, Eva Jonsson, 

Elsie Mas, Stig Jakobsson 

Frånv: Kerstin Bjarby, Lisa Salmi, Berit Widholm 

 

A Formalia 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Föredragningslistan fastställdes. Tillägg till §10 Övriga frågor: Ansvariga för lotteri. 

 

§3 Val av protokollsjusterare inte aktuellt 

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

B Beslutsärenden 

 

• Föredragningslista kommande årsmöte fastställdes 

• Arbetsgrupp inför räkfrossan i augusti ska utses vid nästa styrelsemöte 

• Bernt Bergqvist beviljas resebidrag till NTF styrelsemöte 

• SPF står för fika vid ett tillfälle under våren vid Seniorklubben 

 

 

C Lägesrapporter 

 

§5 Ekonomi, budget och medlemsfrågor 

 

Föreningen har f.n. 400 medlemmar. Faktura för inbetalning av medlemsavgiften kommer i 

fortsättningen att skickas ut i slutet av december. 

De största utgifterna föreningen haft hittills under året är kostnader för annonser och årsmötet. 

När budgeten lades för 2022 angavs att programgruppen skulle disponera 13000 kr. Bedömningen 

är att utfallet kommer att landa på 18 000 kronor. 

Ett särskilt bankgironummer behövs för enbart resor. Kassören undersöker kostnad för detta. 

 

§6 Förbund och distrikt 

 

Distrikt: Distriktets årsmöte hölls på Hotell och restaurang Moskogen den 6/4. Årsmötet förflöt bra 

trots att hörselslingan ibland krånglade. Referat från årsmötet finns på distriktets hemsida. Ett 

referat från mötet var också infört i Dalarnas tidningar. 

Appen som rekommenderades under årsmötet har vissa brister men är i stort sett bra. 

Ninnie Guthrie är reseansvarig i distriktet. 



Förslag till oss från föreningen i Borlänge att nätverka kring programidéer. Frågan har även skickats 

till föreningarna Falun, Stora Tuna/Säter. Leif Arnesson blir kontaktperson. Samverkan sker redan 

mellan föreningarna i Gagnef/Dala Floda, Vansbro, Rättvik, Ore, Leksand vad gäller resor. 

 

§7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik/BRÅ 

 

KPR: En checklista finns. Kerstin Bjarby och Catharina Stenberg går igenom den och återkommer 

med synpunkter. 

Patientråd: Rolf Persson har avsagt sig uppdraget som representant för föreningen. Eva Jonsson 

kvarstår. 

Trafik/BRÅ: Gruppen ansvarar för programmet vid medlemsträffen i april. Representanter för NTF 

Hans Moberg och Leksands kommun Lars Lindblom samt Ingrid Andrén medverkar.   

 

§8 Övriga grupper: Programgrupp, Friskvård, Info/Webb, Hörsel/Läkemedel, Valberedning 

 

Friskvård: Gruppen har anordnat skidåkning i Siljansnäs. Gruppen har ett möte i maj angående 

medlemsträffen i september som sker utomhus i Övermo bystuga. Under hälsoveckan i maj sänds 

flera webbinarium med tema hälsa. Som vanligt blir det gökotta en morgon i maj och 

orkidévandring i juni. 

Info/Webb: Det har varit problem att kopiera text från förbundet. Detta är nu ordnat.. Önskemål från 

webbansvarig är att föreningen har ett eget intranät i stället för de dolda sidor som nu finns, vilket 

enbart styrelsen har tillgång till. 

Funktionärslistan är omgjord så att den bara innehåller namnet på funktionären med telefonnummer 

och funktion. 

Valberedning: Söker en ny kassör till 2023. 

 

§9 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter 

 

• När det gäller rutiner för avtackning av medverkande vid våra aktiviteter finns dessa 

angivna i programgruppens uppdrag. 

•  En ansökan om bidrag har skickats in Daladistriktet för sommaraktiviteter. Vi avvaktar 

beslutet och därefter sker planering och arbetsfördelning samt annonsering 

• Viktigt att vi ser till att föredragshållarna vid medlemsträffarna håller sig inom  avtalad 

tid. ”Timer” köps in eller någon ansvarar för att visa när tiden är på väg att gå ut. 

• Diskuterades vad som gäller beträffande ersättning till medverkande. Skattefritt belopp är 

999 kronor. Har vederbörande F-skattesedel kan en högre avgift betalas. Den som ordnat 

underhållningen ansvarar också för hur mycket ersättning som ska betalas. 

• Informationsträff för nya medlemmar sker den16/5 kl. 14.00 i St. Persgården. 

 

 

D 

 
§10 Övriga frågor 

 

Lotteri: Ingegerd Angman och Gunilla Lööw Östning ansvarar. 

Styrelsemöte i juni: Måndag den 13/6 kl 13.00. OBS! Dag och tid! 

 

§11 Nästa möte, plats och fika 

Nästa styrelsemöte sker den 24/5 kl. 10.00 i SV lokaler. Agneta har fika. 

 

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

gruppmail 



Sammanfattning- Gunilla, Annons- Gunilla, Eva, åtgärdslista, Facebook, anslagstavla-Urban, 

gruppmail-Stig 

 

E 

 
§13 Mötet avslutades 

 

 

 

 

Leksand den 19/4 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Jonsson, ordförande                                                  Gunilla Lööw Östning, sekreterare 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


