
                                            

 

 

 

 

20220613 Styrelsemöte, protokoll 

 
Närv: Kerstin Bjarby, Agneta Lindberg, Ellen Arnesson, Urban Näsgårde, Lisa Salmi, Eva Jonsson, 

Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas 

Frånv: Stig Jakobsson (adj), Berit Widholm (adj) 

 

 

A Formalia 

 

§1 Mötet öppnades 

 

§2 Föredragningslistan fastställdes. Till §10 Övriga frågor: inköp av timer, bildspel på USB 

 

§3 Val av protokollsjusterare: inte aktuellt 

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

B Beslutsärenden 

Ej protokollförda beslut fattade efter förra styrelsemötet samt dagens beslut. Ingen timer köpas in 

(se § 10) 

 

C Lägesrapporter 

 

§5 Ekonomi, budget, medlemsfrågor: 

 

Föreningen har idag 397 medlemmar samt 1 st ny vänmedlem. 

Budgeten redovisar ett litet överskott. En stor utgift är annonserna i Magasin Leksand. Styrelsen 

anser att de är nödvändiga då de når ut till alla medlemmar. 

 

§6 Förbund och distrikt 

 

Förbund och distrikt: Tre representanter från SPF Leksand träffade Peter Sikström från förbundet då 

han var i Falun för träff med representanter från Daladistriktets föreningar. En sammanfattning från 

träffen finns på föreningens hemsida. 

 

§7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, BRÅ/Trafik 

 

KPR: Representanter från KPR Leksand har inbjudits till ett webbinarium med Eva Eriksson, 

förbundsordförande. Frågor som kommer att tas upp är exempel på frågor som föreningarna kan 

driva i KPR inför valet t.ex. trygghetsboenden, hemtjänst. 

Det senaste protokollet från mötet i KPR finns nu på hemsidan. 

 

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

Valberedning 

 

Programgrupp: Underlag för höstens program gicks igenom och arbetsuppgifter fördelades. Det 

färdiga programmet delas ut på medlemsträffen i augusti. Eva uppdaterar  programförslaget och 



skickar till Leif och styrelsen. Eva bokar lokal för styrelsemöten tom februari 2023.  Gunilla 

bokar Sveasalen okt, nov, dec och jan-febr 2023. 

Förslaget att göra en dagsresa till Järvsö skjuts till ett senare tillfälle. Eva kontaktar 

förslagsställaren. 

Ett förslag att bjuda alla 85+ alternativt 80+ medlemmar ska utredas vidare. Eva kollar med St 

Persgården om lämplig dag och kostnader. 

Friskvård: Orkidévandring sker i Rättvikstrakten den 14/6. Gruppen arbetar vidare med 

medlemsträffen i september i Övermo bystuga. 

 

§9 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter 

 

• För det bidrag föreningen fått av distriktet för att anordna sommaraktiviteter ordnas: besök i 

skolträdgården vid Sammilsdalskolan, prova på boule, besök i Djura kyrka och vackra Karin 

med påföljande besök vid Djurhedens järnväg. Vid alla tillfällen bjuds på fika och ev. entré. 

• Tisdag den 30/8 blir det höststart med räkfrossa i Tibble bystuga. Caféorkestern underhåller. 

En arbetsgrupp har tillsatts. Beräknat antal deltagare 70 personer. 

 

§10 Övriga frågor 

 

• Inköp av timer beslut: Den som anlitat föredragshållaren/underhållaren informerar 

denne före och vid 10 min kvar av tiden. Ingen timer köps. 

• De bildspel som finns ska läggas på ett USB-minne. Informationsgruppen ansvarar. 

 

§11 Nästa möte: plats, fika 

 

 Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti kl. 10.00 i SV lokaler. Fika har Eva.  

 

§12 Sammanfattning av dagens möte (Gunilla), annonsering, åtgärdslista, Facebook, anslagstavla 

(Urban), hemsida, gruppmal (Stig) 

 

E Mötet avslutas 

 

§13 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

Leksand den 13 juni 2022 

 

 

 

 

 

Eva Jonsson, ordförande                                                      Gunilla Lööw Östning, sekreterare 

  

 

 

 

 

 


