
Styrelsemöte med SPF seniorerna Leksand den 8/2 2016

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

Närv: Kerstin Sjöberg, Gunilla Lööw Östning, Eva Jonsson, Ingegerd Angman, Elsie Mas, Berit 
Widholm

Frånv: Kenneth Keys, Bo Rönnstedt, Britt Jansson

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapporter

Förbund och distrikt: 
- Daladistriktet av SPF seniorerna samt SPF seniorerna Leksand har ökat sitt 
medlemsantal under verksamhetsåret.
- Viking Line har bjudit in 2 representanter från varje SPF-förening i Dalarna till en 
kryssning till Mariehamn. De kommer att presentera sitt koncept för föreningar. 2 
personer från Leksands programgrupp är anmälda.
Programgruppen:
-April månadsträff ska vara en glad överraskning. Olika förslag diskuterades, varefter   
frågan lämnades över till programgruppen.
- En fråga från föreningen Paraden att engagera en teatergrupp före årsmötet den 
  17/2 2016 avslogs.
- En medlem har tipsat om att det finns medlemmar i vår förening som är utbildade 
ledare för fjällvistelser i Grövelsjön. Tipset lämnades vidare till programgruppen.
Friskvård:
Information från friskvårds-och programgruppen bör ges minst varannan gång på 
månadsträffarna.
Valberedning:
-Inför årsmötet diskuterades förslag till medlemmar i föreningens olika 
verksamhetsgrupper.
-Ordförandefrågan inför verksamhetsåret 2016 är fortfarande vakant. Ett ev. 
fyllnadsval görs under året om en lösning på frågan kommer.
Ekonomi:
-Faktura för medlemskap i SPF seniorerna 2016 är utskickad till medlemmarna från 
förbundet. Även påminnelse skickas ut centralt. Har medlemmen därefter ej betalt 
kontaktas hen av resp. förening. Vill någon bli medlem under verksamhetsåret 
ombesörjes detta av resp. lokalförening.



-Annonsering för föreningens aktiviteter sker i Magasin Leksand. Föreningen erhåller 
samma rabatt som tidigare i Leksandsbladet. Kostnaden delas mellan Studieförbundet
Vuxenskolan och SPF seniorerna Leksand.
Kommande månadsträff/årsmöte:
-Praktiska frågor inför årsmötet diskuterades.
-Föredragningslistan inför årsmötet fastställdes.
-Föredragningslista, verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse kopieras till 
medlemmarna inför årsmötet samt läggs ut på hemsidan.

§5 Värdar för ”Mat och prat” på Tegera:

          23/2 Berit Widholm, 30/3 Ingegerd Angman, 28/4 Gunilla Lööw Östning  

§6 Inför styrelsemöte den 11/2:

     Kommande årsmöte kommer att planeras.

§7 Övriga frågor.

Värdar och värdinnor vid månadsträffar förses med namnbrickor märkta SPF seniorerna 
Leksand.

§8 Mötet avslutades

Leksand den 8/2  2016

___________________________                                     _______________________________  

Kerstin Sjöberg, ordförande                                               Gunilla Lööw Östning, sekreterare
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