
Protokoll vid styrelsemöte den 11/1 2016

Närv: Kerstin Sjöberg, Gunilla Lööw Östning, Bo Rönnstedt, Eva Jonsson, Kenneth Keys, Elsie 
Mas, Berit Widholm

Frånv: Britt Jansson, Ingegerd Angman

§1 Ordförande hälsade välkommen och redogjorde för dagens arbete.

§2 Ämnen att diskutera under dagen: månadsträffar, ekonomi, resor, program, IT, 
verksamhetsplanen, funktionärer i olika arbetsgrupper.

§3 Styrelsen gick igenom vilka rutiner och regler som gäller inför ett årsmöte. (Se bilaga)

§4 Valberedningen bjuds in till styrelsemötet i februari den 11/2 kl. 10.00.

§5 Styrelsen beslutade att ha ett extra styrelsemöte den 8/2 kl. 10.00.

§6 Styrelsen beslutade att viktiga punkter i styrelseprotokollen ska publiceras på SPF 
seniorerna Leksands hemsida. Sekreteraren meddelar webbansvarig, efter styrelsens beslut,  
vad som ska publiceras. Obs! Ny kod för att kunna läsa styrelseprotokollen. Protokollen är ej 
offentlig handling.

§7 Verksamhetsplan:

Styrelsen har under verksamhetsåret fungerat bra och har en fungerande verksamhetsplan 
och förberedde utkast till verksamhetsplan 2016.

 Styrelsen påminns att:

- Läsa mail och protokoll
- Anmäla frånvaro vid styrelsemöten
- Mailen bör ha ett ”mottagarsvar”

§8 Månadsträffar:

- Arbetet i köket har under 2015 fungerat bra, men fler medarbetare behövs. Förslag 
lämnas till valberedningen.

- Mycket information finns att delge medlemmarna. Ett rullande system behövs så att 
alla grupper i SPF seniorerna Leksand kommer till tals. Informationen vid 
månadsträffarna bör vara kort.

- Styrelsen beslutade att inför varje månadsträff rådgör programgruppen med styrelsen
angående ersättning till de medverkande. Även SV kan kontaktas.

- Bordsvärdar behövs inne i salongen vid månadsträffar.

 §9 Ekonomi:



-  Styrelsen gick igenom den ekonomiska rapporten för 2015.
-  Budget 2016 justerades. Punkterna Tävlingsbidrag och Övriga extraordinarie 

kostnader tas bort.
- En justering gällande utstående fordran kommer att bokföras. Styrelsen har behandlat

fordran och godkänt den.
- Vid årsmötet visas budget 2015 samt förslag budget 2016.

 §10 Resor:

- Styrelsen beslutade att hänvisa medlemmarna till de resor som distriktet och 
föreningarna anordnar och som läggs ut på distriktets hemsida. SPF seniorerna 
Leksand anordnar endagars utflykter.

- Styrelsen beslutade att betalning till olika arrangemang/utflykter ska erläggas i förväg 
i samband med anmälan. Betalning sker till föreningens resekonto. 

- Även friskvårdsgruppen kan anordna utflykter.

 §11 Program:

         Det tryckta programmets innehåll våren 2016 diskuterades.   

§12 IT:   IT-utbildningen för medlemmar kommer att i någon form fortsätta under våren lik-

        som uppföljning av höstens släktforskningskurs.

§13 Funktionärer:

       Många nya funktionärer behövs till föreningens olika grupper.

§14 Övrigt:

- Lotterivinster bör anpassas månadsträffens tema. Ansvarig meddelas innan.
- Sekreteraren skriver protokoll, ordföranden kontrollerar varefter sekreteraren 

meddelar webbansvarig vilka punkter på protokollet som ska publiceras på hemsidan.
- En pressansvarig behövs.
- Kommande styrelsemöten den 14/1, 8/2 och 11/2 kl. 10.00 i SV lokaler. Obs! Datum!

Leksand den 11/1  2016

----------------------------------------                                              _________________________   
Ordf. Kerstin Sjöberg                                                               Sekr. Gunilla Lööw Östning


