
 

                                

                                                                                                                                  

 

 

20220524 Styrelsemöte, protokoll 

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

Östning, Berit Widholm (adjungerad) 

Frånv: Urban Näsgårde, Lisa Salmi, Stig Jakobsson (adjungerad) 

 

 

A Formalia 

 
§1 Mötet öppnades 

 

§2 Föredragningslistan fastställdes. Till § 10 Övriga frågor: inköp av timer 

 

§3 Val av protokollsjusterare inte aktuellt 

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

B Beslutsärenden 
Beslut sedan förra styrelsemötet. Vi skaffar ett bankgiro som kan användas för resekostnader. 

Kommentar vid dagens möte. Används så länge som behov finns. 

 

C Lägesrapporter 
§5 

Föreningen har fått bidrag från distriktet för att anordna sommaraktiviteter för att minska 

ensamhet. 

Föreningen har för närvarande ca 395 medlemmar, varav 20 st är nya medlemmar..Ett givande       

och uppskattat möte för de nya medlemmarna hölls den 16/5. Förslag: att flytta                          

bildspelet med aktiviteter vi gjort under året till ett usb så det kan användas vid infoträffen för 

nya medlemmar. Eva kontaktar Stig. Föreningen har god ekonomi och följer budget. En stor 

kostnad är annonsering i Magasin Leksand. 

 

§6 Förbund och distrikt 

     Distriktet: Ett möte med reseansvariga i föreningarna har hållits. Resorna presenteras på 

     distriktets hemsida och kan bokas av alla medlemmar. SPF Leksand samarbetar med 

     Rättvik, Ore, Gagnef/Dala Floda, Vansbro. 

     Agneta redogjorde för de rekryteringstips som diskuterats vid möte för register-och medlems- 

     ansvariga. Syftet är att ha ett utbud av aktiviteter som tilltalar alla. 

 

§7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, BRÅ/Trafik 

     KPR: KPR har haft möte den 23/5 där man för första gången på länge kunde träffas ”live”. Där 

     diskuterades bl.a.följande: anhörigstöd, hemtjänst, flyktingar från Ukraina, matkostnader, 

     skyddsrum, Covid, fallskador, bostadsanpassning, hörselhjälp, Fixar Malte, sandning…… 

     Protokoll från mötet kommer att finnas på kommunens hemsida. 

     En checklista har utarbetats av förbundet som skickats till distrikten för synpunkter och besvarats 

     av KPR:s representanter. Svaren har skickats till förbundet. 

 



§8 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Information, Valberedning   

Programgrupp: Programmet för hösten 2022 är klart. Eva kontaktar Leif. En samverkansträff 

angående resor har hållits. Se §6. Vi har även deltagit i en givande träff med föreningarna i Falun, 

Borlänge och Tuna-Säter för utbyte av programidéer. 

SPF Leksand har anordnat en resa runt Runn i Gustav Vasas spår. 

Friskvård: Gökotta har hållits i Skeberg med 13 morgonpigga deltagare. Den 20/9 ansvarar gruppen 

för medlemsträffen vid Övermo bystuga. Förslag finns till en resa till Järvsö. Detta diskuteras 

på nästa styrelsemöte. 

 

§9 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter 

     För de pengar som föreningen fått från distriktet kommer en del sommaraktiviteter att ordnas 

• Torsdag 16/6 kl. 14.00 Visning av skolträdgården vid Sammilsdalskolan. Beslut: Föreningen 

bjuder på fika. 

• Tisdag 5/7 prova på boule vid Hembygdsgården. Beslut: Föreningen bjuder på fika. 

• Tisdag 16/7 kl. 14.00 Utflykt till Djura kyrka där Ingalill Hedlund berättar om vackra Karin. 

Därefter besök på Djurhedens järnväg. Beslut: Föreningen bjuder på avgift och fika. 

• Augusti: Parkgolf vid Insjöns hotell. Beslut: Föreningen bjuder på avgiften. 

            Aktiviteterna annonseras i Magasin Leksand. 

Höstupptakt sker i Tibble bystuga den 30/8 med räkfrossa. En grupp tillsätts för detta. Klara från 

styrelsen är Berit, Elsie, Eva, Gunilla, Urban, Kerstin. Förslag: Några nya medlemmar ur 

programgruppen bör ingå. Kontakt tas med föreslagna personer. Kontakt även med Leif om intresse 

finns från programgruppen 

Vid nästa styrelsemöte diskuteras om föreningen ska anordna en trivselträff för 80+ 

Agneta undersöker om ledare finns för att starta en kör. 

Stickcaféet fortsätter under hösten med 2 träffar/månad. Ansvarar gör Monica Lorentzon. 

 

D 

 
§10 Övriga frågor. 

Frågan om inköp av timer tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

§11 Nästa möte: plats, fika 

Nästa möte sker den 13/6 kl. 13.00. Obs! Tiden! Plats meddelas senare. 

 

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

gruppmail 

Sammanfattning: Gunilla, Annonsering: Gunilla, Eva, Åtgärdslista, Facebook, Anslagstavla: Urban, 

Gruppmail och Hemsida: Stig 

 

E Mötet avslutas 

 
§13 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

Leksand den 24/5  2022 

 

 

 



Eva Jonsson, ordf.                                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.                                                

      


