
                        Åtgärdslista 2021-10-05

Nr Aktivitet Vem När Kommentar

1 Kravlista och inventering av lokaler för våra aktiviteter enl. förteckning Under våren Fortlöpande avrapp.

3 Ta reda på vad medlemmarna vill Info förslag/styrelsen Våren Fortlöpande avrapp.

4 Frågan om ofrivillig ensamhet KPR Styrelsen Avvaktar

5 Bjuda in KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ m.fl till styrelsemöten Sekreteraren Hösten 2021 Plan finns

6 Eva, Kerstin och Ellen Våren 2021 Pågående

7 HLR och hjärtstartare Programgruppen Prioriterat Planering pågår

8 Genomgång av verksamhetsgruppernas uppdragsbeskrivningar Se Bilaga    Våren 2021 Pågående säsk. Möte

9 Fortsatta uteaktiviteter. Styrelsen    Våren 2021 Pågående

10
Datum för styrelsemöten och medlemsträffar 2021 Styrelsen Våren 2021

11    Uppdatera ”Föreningens historia en återblick”    Info-gruppen  Hösten 2021

13 Verksamhetsgrupperna skall träffas Senarelagt

14 Starta en hörselgrupp B Borkeby Våren 2021 Klart tills vidare

17 Möte nya medlemmar Styrelsen    Hösten 2021 September – Oktober

19

20

21

Medlemsträffar organisation mm . Utkast finns                                             

Klart för styrelsemöten
Lokal för medlemsträffar
Bokas.
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Beslutslista 2021

Datum Ämne Beslut

2021-12-07 Förbund/distrikt

2021-12-07 Övr. Frågor Trafikgruppens arbetsbeskrivningen fastställs efter en del ändringar.

2021-11-07 Verksamhetsgrupper

2021-10-05  KPR, Patientråd Hjälp kan tas av NTF som samarbetar med pensionärsorganisationerna. Trafikgruppen

2021-10-05 Brå lämnar förslag till programgruppen vad träffen kan innehålla.

2021-10-05 Medlemsträffar  2021 • Styrelsen beslutade att stryka punkt 2 i trafikgruppens uppdrag: Möjligheterna att resa

2021-10-05 Övr. Frågor kollektivt för äldre och taxekonstruktionen.

2021-09-07 Förbund och distrikt • Antalet träffar för trafikgruppen per år bestäms av gruppen. Urban justerar ändringar i

2021-09-07 Verksamhetsgrupper uppdraget.

2021-09-07 • Styrelsen föreslår att Trafikgruppen och BRÅ slås ihop. 

2021-09-07 Utvecklingsarbete

2021-09-07

Leksand står som värd för årsmötet. Eva bokar Moskogen och underhållning. 
 Föreningen ordnar ordförande och sekreterare för årsmötet.
Från samverkansgruppen:Varje förening i området ordnar under 2022 en dagsutflykt.

Trafikgruppen ansvarar för innehållet i en medlemsträff den 26/4. 
Hjälp kan tas av NTF som samarbetar med pensionärsorganisationerna. Trafikgruppen
lämnar förslag till programgruppen vad träffen kan innehålla.
Styrelsen beslutade att stryka punkt 2 i trafikgruppens uppdrag: Möjligheterna att resa
kollektivt för äldre och taxekonstruktionen.
Antalet träffar för trafikgruppen per år bestäms av gruppen. Urban justerar ändringar i
uppdraget.
Styrelsen föreslår att Trafikgruppen och BRÅ slås ihop.

Budget/medlemsfr. 
Lokal för våra medlemsträffar beslutas löpande. Klara bokningar är: september; Hotell och restaurang Moskogen, oktober; Övermo 
bystuga, november och december; Sveasalen. Dessa beslut kan komma att ändras. Nästa styrelsemöte tar vi fram datum för vårens 
Medlemsträffar och lokalförslag för dessa.
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2021-08-10 Förbund

2021-08-10 KPR

2021-08-10 Programgruppen

2021-08-10

2021-08-10 Lokal för lunch

2021-08-10 Förbered årsmötet

2021-08-10    

2021-08-10     beställer. En stor annons sätts in i Magasin Leksand. Eva och Gunilla ordnar annons.

2021-06-08 Föreg. protokoll

2021-06-08 Lotteri Folkspel Föreningen tackar nej till detta. 

2021-06-08 Träff nya medlemmar Ett välkomstkort kommer att skickas ut till nya medlemmar. Kerstin skriver ihop texten och Elsie skickar ut till de nya medlemmarna. 

2021-06-08 Årsmöte Till ordförande föreslås någon från distriktsstyrelsen. Eva kontaktar. 

2021-06-08 Övriga frågor

2021-06-08 Sammanfattning

2021-05-10 Protokoll

SPF      Leksand beslutar att söka bidrag för omkostnader för den  Kick off som planeras den 31/8. Mer information finns på 
förbundets hemsida, vilken alla i styrelsen ombeds att läsa. En stor annons i Magasin Leksand kommer att sättas in. Även SV Anki 
Bergendahl kontaktas.   

Kerstin Bjarby, styrelserepresentant, får i uppdrag att vid nästa träff med KPR ta upp frågan om  att ett samarbete mellan alla  
pensionärsorganisationer i Leksand bör komma till stånd t.ex. då bidrag för olika  aktiviteter ska sökas. Som exempel kan tas att det 
nu inte finns någon samlingslokal för gemensamma aktiviteter då Brandmannen är stängd.

Ett programblad för höstens aktiviteter finns den 31/8 för utdelning. Utbildning i hjärt/lungräddning för styrelsen prioriteras under 
hösten. 

Friskvårdsgruppen 
Kickoff

Vid denna aktivitet är även icke medlemmar välkomna för att lära känna      SPF. Vi bjuder på fika och livemusik och en broshyr om 
SPF finns att dela ut. Elsie     beställer. En stor annons sätts in i Magasin Leksand. Eva och Gunilla ordnar annons.

Eva kollar Moskogen, Elsie kollar Bosporen och Agneta kollar Lyktan. Datum   6, 23 sept. 6, 22 okt, 8, 18  nov. 

Eva kollar hjärtstartare, hörselslinga och att det finns möjligheter att visa dokument på skärm.

Textändring; Förslag till preliminärt årsmöte i september 2021 att nuvarande styrelsemedlemmar sitter kvar genom fyllnadsval till 
årsmötet februari 2022. 

Ordet Medlemsträff ska användas på hemsidan och annonser- inte månadsträff eller månadsmöte. Agneta kontaktar Stig. Kolla 
också att årtalet 2021 står vid våra aktiviteter på hemsidan.
Ett programblad trycks upp inför årsmötet i september med våra aktiviteter. 
Alla aktiviteter sker efter Folkhälsomyndighetens direktiv och kan ändras! 

Om det finns möjlighet tidsmässigt annonserar vi aktiviteterna i Magasin Leksand. Annars blir det Facebook, hemsida, via gruppmail 
och annonstavlor. Följande är aktuella: juli; guidad tur i centrala Leksand, Vackra Karin vid Djura kyrka ev. kombinerad med 
Djurhedens järnväg. Augusti: parkgolf Insjön promenadstart, sillfest och meddelande om motioner till 
årsmötet. 

20210413 Styrelseprotokoll §7 ändrades till : Både kassör och ordförande ska ha rätt att teckna föreningens 
Konton.



Beslutslista

Sida 4

2021-05-10 Valberedning

2021-05-10 Medlemsfrågor De som fyller 90 år 2022 uppvaktas det datum som de fyller 90 år. 

2021-05-10 Övriga frågor

2021-05-10 Övriga frågor Efter styrelsemötet  den 8/6 äts en gemensam lunch. Eva kollar lokal.

2021-04-13 Verksamhetsgrupper

2021-04-13 Övriga grupper

2021-04-13 Folkhälsoveckan

2021-04-13

2021-04-13 Övriga frågor

2021-04-13 Ekonomi Både kassör och ordförande ska ha rätten till föreningens konton. Kassören meddelar banken. 

2021-03-09 Valberedning

Valda styrelsemedlemmar sitter kvar till årsmötet februari 2022. Vi avvaktar råd från FHM när årsmötet 2021 
Kan ske.

Träff för nya medlemmar flyttas tills FHM (Folkhälsomyndigheten) lämnar rekommendationer angå-
ende deltagarantal på träffar. Detta sker den 17/5.

• Catharina, Kerstin och Eva får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppvaktning av kommunen angående 
trygghetsboende. Tas upp på nästa möte. 
• Datum för dialog med verksamhetsgrupperna på styrelsemötena under hösten: september trafik, 
Oktober KPR och Patientrådet, november BRÅ, december programgrupp 
Ordförande kontaktar programgruppen angående ev. utökning av höstens program samt bokar och informerar 
Om datum för luncher på Tegera (2 st/månad). Vidare en dialog för lokaler för medlemsträffarna under hösten. 
Folkhälsoveckan i maj ställs in. Så fort folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna kommer information om 
flera aktiviteter via våra informationskanaler. En annons i Magasin Leksand sätts in i början av maj 
Om vad som gäller. 

Föreningens 
Aktiviteter

• Ordförande och sekreterare bestämmer datum och bokar lokaler för höstens medlemsträffar: augusti-Tibble bystuga, 
september- Sveasalen, oktober- Övermo bystuga, november och december- Sveasalen. Stäms av med programgruppen. 
• Efter samråd med programgruppen bokas 2 luncher per månad på Tegera fr.o.m. september. Eva och Gunilla ansvarar. 

• Årsmötet flyttas till hösten 2021. 
• Föredragningslistan/kallelsen §12 ändras till ”sammanfattning av dagens möte”. Vid denna punkt görs en genomgång 
och komplettering av åtgärdslistan. 
• Vad som ska informeras via gruppmail, Facebook, hemsida och anslagstavlorna tas upp under respektive punkt. 
Ansvarig för att förse webbansvarig med underlag görs av den som är ansvarig för punkten. 

Styrelsen hjälper valberedningen att hitta  lämpliga personer till i första hand de som ska väljas på årsmötet.
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2021-03-09 Friskvårdsgrupp Föreningen står för alla kostnader för hälsoveckan

2021-03-09 Zoom Ändrat beslut: Vi fortsätter med gratisversionen av mötesprogrammet Zoom tills vidare. 

2021-02-09 Zoom Föreningen kommer att betala avgiften för digitala möten utan avbrott i Zoom

2021-02-09 Lokaler Inventeringen av lokaler för medlemsträffar fortsätter

2021-02-09 Enkäter Fler enkäter skickas ut för att ta reda på vad medlemmarna önskar

2021-02-09 Gruppmöten Ev. kommer särskilda möten att hållas med programgrupp och friskvårdsgrupp

2021-02-09 Avgift vid träffar

2021-02-09 Förslag till årsmötet Ingen höjning av medlemsavgiften 2022

2021-01-12

2021-01-12 Lokalinventering

2021-01-12

2021-01-12

2021-01-12 Typ av protokoll

Vid medlemsträffar kan differentierad entréavgift tillämpas pga programmets innehåll och kostnad. 
Detta annonseras i förväg i Magasin Leksand

Inför årsmötet Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå valberedningen inför årsmötet att samtliga som ingår i styrelsen sitter 
kvar till årsmötet 2022. Ordföranden tar fram ett förslag till verksamhetsberättelse. Skickas ut för synpunkter 
och fastställs vid styrelsemötet den 9 februari. Vid det mötet sker en genomgång av  verksamhetsplan 2020 
och den kompletteras/uppdateras för 2021. När styrelsen godkänt handlingarna skickas de till revisorerna. 
Därefter läggs de in på hemsidan. I fortsättningen skickas alla protokoll direkt till Revisorerna efter varje 
Styrelsemöte.
Beslut: vi arbetar vidare med inventeringen som ska vara klar till våren. Ett extra möte ska hållas angående 
Uppdragsbeskrivningar.

Föreningens 
Aktiviteter

 Beslut: aktiviteter se §6, webbansvarig gör ett gruppmail till medlemmarna angående vilka  
digitala utbildningar de är intresserade av liksom en enkät gällande föreningens arbete och aktiviteter

Styrelsen Beslut: En person i styrelsen är beredd att ta på sig medlemsfrågorna och nuvarande innehavare blir mentor 
och sköter upplärning/överlämnande. Sekreteraren får stöd i arbetet med årsmöteshandlingarna av ordföranden 
och av andra i styrelsen med styrelseprotokollen. Sköter annonseringen i Magasin Leksand tills vidare. 

Beslut: En redogörelse/bakgrund till innehållet i punkten görs och besluten markeras med tydlig text i 
protokollen. Beslutslista upprättas och besluten förs även in Åtgärdslistan. 
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2021-01-12

2021-01-12

Styrelsemöten 
2021

Beslut: 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 12/10, 9/11, 7/12. Ordföranden bokar in lokalen på SV from med 
April och till årets slut. 

Medlemsträffar 
2021

Beslut: prel. 20/4, prel. 18/5, prel. Årsmöte 15/6, 24/8, 14/9, 19/10, 16/11, 14/12. 
Vi avvaktar med bokning av lokaler.
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Historia

1 Annonsering på anslagstavl Urban Jan/styr Klart 2020-01-14

2 Se över dagordningen till st Eva/Gunilla Jan Klart 2020-01-15

3 BRÅ vad är det som gäller Urban Feb Klart 2020–02-20

4 Utskick av uppdragsbeskrivn Stig J Efter styrel Klart 2020–02-20

5  Årsmöteshandlingar för 20 Eva Februari Klart

6 KPR Klart

7 Styrelsearbete bl.a typ av pr Styrelsen    Våren 2021 Klart

8

9

10

11

12

13

Rekommendationer vid besök på särskilda boenden. 
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Inventering av lokaler

Uppdelning enl nedan

Visir Eva och gunilla

St.Persgården Bengt

Sveasalen Rolf och Urban

Wallénhallen Agneta och Kerstin

Moskogen Bengt

Sockenstugan Siljansnäs Ellen och Stig

Bystugor Tibble och Övermo Eva och Gunilla
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