
Protokoll 
2016-01-14

Styrelsemöte med SPF seniorerna Leksand
Närv: Kerstin Sjöberg, Britt Jansson, Gunilla Lööw Östning, Bo Rönnstedt, Eva Jonsson, 
Ingegerd Angman, Elsie Mas, Berit Widholm

Frånv: Kenneth Keys

Tid: 10.00         Plats:  SV lokaler, Hantverkargatan 7, Leksand

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Föredragningslistan godkändes med tillägg till §6 Övriga frågor.

§3 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Rapporter

- Förbund och distrikt: Webbansvarig i SPF seniorerna Leksand ska under våren, 
tillsammans med ytterligare en medlem från Orsa, informera och utbilda distriktets 
SPF-föreningar om det nya datasystemet. Detta görs utan ersättning, förutom 
resekostnader.

- Skid-FM sker år 2016 i Nässjö. Mer information om detta finns på förbundets 
hemsida.

- Folkhälsoansvarig i SPF seniorerna Leksand har sagt upp sig som dess representant i 
distriktet.

Programgrupp: Gruppen kommer att få en ny sammansättning efter årsmötet eftersom 
flera representanter avgår. 

Friskvård: Se ovan Förbund och distrikt.

Valberedning: Valberedningen och ansvarig i trafikfrågor inbjuds till styrelsemötet den
11/2- inför årsmötet.

Kommande månadsträff: Vårens program delas ut. Till de som ej deltar i 
månadsträffen skickas programmen per post.

- Marianne Kronberg, diakon berättar om sitt arbete bland flyktingar.
- Lotteriet kommer att ha vinster anpassade till vinter, halka och mörker.

Ekonomi: Kassören har gjort en justering i budgetförslaget för 2016 gällande 
förväntad ränteutdelning.



§5 Inför nästa styrelsemöte:

Styrelseledamöterna observeras på att två möten kommer att hållas  i februari, nämligen den 
8/2 och den 11/2.

§6 Övriga frågor: 

- Magasinet har fått ny ägare/ansvarig utgivare. Vi fortsätter att i första hand annonsera i
Magasinet och i andra hand Leksandsbladet.

- Vid speciella tillfällen skickas material in till dt.se för publicering i papperstidning och
webb. Material skickas även in till medlemstidningen Senioren (tidigare Veteranen).

- Diskussion kring förslag till medlemmar i styrelse och funktionärer inför 2016.

§7 Programhäftet för våren 2016 kuverterades.

§8 Mötet avslutades.

Leksand den 14/1 2016

________________________                                        __________________________

(Kerstin Sjöberg, ordf.)                                                                     ( Gunilla Lööw Östning, sekr.)   

                                                                                            Fika den 8/2= Elsie och Ingegerd


