
 Protokoll, styrelsemöte 20180412

Närv: Elsie Mas, Seija Tallnäs, Ingegerd Angman, Ingvar Gustafsson, Urban Näsgårde, Gunilla 
Lööw Östning, Stig Olsson, Eva Jonsson                                                                                                 
Frånv: Ellen Arnesson

Före mötet presenterade SV (Studieförbundet Vuxenskolan) sig och sin verksamhet och 
berättade hur de kan stödja oss. Vi från Spf berättade om hur vi arbetar och gav exempel.       
Den nya styrelsemedlemmen i SPF Leksand, Seija Tallnäs, presenterade sig och välkomnades 
till styrelsen.   Välkommen Seija!

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4. Rapporter från förbund och distrikt

Förbund: Spf seniorerna har beslutat om ett par små ändringar i stadgarna. Tas upp på 
styrelsemötet i maj.                                                                                                                                   
Distrikt: Årsstämma har genomförts. Leksand representerades av 3 deltagare+ en i 
valberedningen. Viss turbulens uppstod kring arbetet webbansvariga gjort. Vår förhoppning 
är att detta snabbt får en lösning.                                                                                                           
Konferenser för ordföranden och webbansvariga i distriktets föreningar hålls den 27/4 på 
Lerdalshöjden.

§5 Rapporter och uppföljning

 Verksamhetsgrupper: LPR har haft en givande träff där deltagarna även närvarade vid
en föreläsning kring diabetes. Rapport kommer på föreningens hemsida. 
Representanter från KPR bjuds in till träff på Lerdalshöjden den 26/4.                              
Friskvård och hälsa meddelar att vårens vandringar börjar i maj tillsammans med 
Friluftsfrämjandet.                                                                                                                        
Infogruppen har haft träff och arbetar vidare med frågan hur annonsering ska ske och
hur information ska komma medlemmarna till del.                                                               
Programgruppen/resegruppen planerar en resa till Lerins utställning i Karlstad 



tillsammans med Rättviksringen samt en resa till brandens Norberg och en tur på 
Göta kanal med Gagnef. Utflykter planeras den 14/6 till Älgberget och i juli till Sixten 
Jernbergs museum i Lima och Murbo Annas osttillverkning i augusti.              

 Ekonomi och medlemsfrågor: Föreningen har fått 18 nya medlemmar sen årets 
början. De medlemmar som ännu ej betalat medlemsavgift kontaktas personligen 
eller med ett brev.                                                                                                                        
Aktivitetsbidrag från kommunen har kommit in liksom medlemsavgifterna från 
förbundet. 

 Organisationsfrågor: Checklista inför årsmöten arbetas vidare med på styrelsemöte i 
maj.                                                                                                                                                 
Valberedningen utökas med Berit Widholm.

§6 Föreningens aktiviteter

Till modevisningen den 26/4 bjuds även allmänheten in.                                                              
Vid månadsträff i april deltar Mats Ingels. Bengt Borkeby dokumenterar.                                      
Lunch på Tegera den 24/4 kl. 13.00. Elsie ansvarar. Mail till arenan: bokning@matvidsiljan.se

§7 Övriga frågor: Ändringar i personuppgiftslagen kommer att behandlas på 
ordförandekonferensen på Lerdalshöjden.                                                                                           
Medel för propaganda, t.ex. annonsering, inför valet söks från förbundet.

§8 Nästa styrelsemöte sker den 17/5 kl. 10.00 Stig står för fika.

§9 Gunilla sammanfattar dagens möte till hemsidan.

§10 Mötet avslutades.

Leksand den 12/4  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                                          Gunilla Lööw Östning, sekr.  


