
                   Styrelsemöte, protokoll den 15/3  2018

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan och övriga frågor godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapport från förbund och distrikt

 Distrikt:
- Daladistriktet av Spf seniorerna har årsstämma den 22/3 på hotell Lerdalshöjden i 
Rättvik. Föreningen representeras av 4 st medlemmar.                                                    
 – Representanter för KPR i Dalarna inbjuds till inspirationsdag den 26/4 på 
Lerdalshöjden.                                                                                                                   
– Ansvariga för webbsidor inbjuds till träff den 27/4 på Lerdalshöjden.                          
– Reseansvariga inbjuds till inspirationsträff på Viking Line Cinderella den 24-25 
september.      

 Förbund:-
-Årsavgiften till förbundet höjs med 30 kr fr.o.m. 2019.                                                  
– De stadgeändringar som förbundet beslutat om redogjordes för vid föreningens 
årsmöte och föregående styrelsemöte.

§5 Rapporter och uppföljning

 Verksamhetsgrupper:                                                                                                         
_-BRÅ har haft möte där trygghetsfrågor diskuterades tillsammans med 
kommunpolisen. Leksand anses vara en lugn ort att leva och bo i. Kommunpolisen har
besökt mellan- och högstadieklasser och diskuterat kränkningar på sociala medier. Den
planerade Moskogslänken diskuterades liksom Limalänken. Samarbete med 
närliggande kommuner önskades i denna fråga.                                                               
– Programgruppen arbetar vidare med vårens och höstens program.     



 Ekonomi/ medlemsfrågor:
 - Arvoden till våra gästerföreläsare och musiker betalas ut kontant upp till 999 kr. 
Högre arvoden administreras av SV. 
- Medlemsantalet är 450-460 st för närvarande. Påminnelse att betala medlemsavgiften
skickas ut vecka 12.                                                                                                          
Organisationsfrågor:                                                                                                          
- Checklistan inför årsmöte reviderades men bör bearbetas ytterligare.                           
– Valberedningen arbetar vidare och behöver fler medlemmar.                                       
– Ersättare för revisor tillsätts när det blir aktuellt.                                                           
– Seija Tallnäs invaldes i styrelsen.                                                                                   
– Angående årsmöte påpekades att den nya budgeten bör presenteras efter att den nya 
styrelsen valts.

§6 Föreningens aktiviteter                                                                                                             
- Kommande månadsträff medverkar Staffan Rönnegård och Mats Lindström. Tid 14-16. 
Information ges om KPR och kommande modevisning. Intresseförfrågan ställs av 
valberedningen till publiken om ytterligare en teknikansvarig.                                                    
– Träff med tema ”Hudvård och make up” sker den 12/4 och 20/4 kl. 13.00 i SV lokaler. 
Anmälan till Eva.                                                                                                                          
– Vårens vandringar planeras v. 12 tillsammans med Friluftsfrämjandet.                                    

§7 Övriga frågor                                                                                                                            
- Ansvarig vid lunch på Tegera den 26/3 är Gunilla.                                                                    
– Efter träffar i verksamhetsgrupperna lämnas en kort sammanfattning av träffen till Stig J för 
publicering på hemsidan.                                                                                                              
– Fråga: Fortsätter Stig J med föreningens hemsida?                                                                   
- Sveasalen ska bokas till höstens månadsträffar.                                       

§8 Nästa styrelsemöte den 12/4 kl. 10.00 i SV lokaler. Styrelsen bjuds på lunch efteråt.

Leksand den 15/3  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                        Gunilla Lööw Östning, sekr.

                                                                                            

                                       

      

                                                                                                           


