
 20181115 Styrelseprotokoll

Närv: Gunilla Lööw Östning, Ellen Arnesson, Elsie Mas, Eva Jonsson, Stig Olsson, Urban 
Näsgårde, Ingegerd Angman,  Ingvar Gustafsson                                
Frånv: Stig Jakobsson                    
Adjungerade: Kerstin Sjöberg, Berit Widholm (valberedning)

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapport från förbund och distrikt

* Förbund: Spf har inte längre avtal med Viking line. Numera gäller ett avtal med Silja line. Även 
Birka har visat intresse. Medlemsantalet i många föreningar sjunker. Kostnaden för att ge  ut 
tidningen Senioren är dyr. Mallar till det mesta finns på intranätet. Datasystemet Miriam fungerar. 
De flesta föreningar har nu gått över till central uppbörd.
* Distrikt:  Ordförandekonferens har genomförts.  Där konstaterades att samverkan mellan 
föreningarna i distriktet är nödvändigt för t.ex. resor. Även medlemsrekrytering diskuterades. En 
områdesträff för Leksand, Rättvik/Ore, Gagnef/Floda, Vansbro har skett.

§5 Rapporter och uppföljning
* Verksamhetsgrupper: Friskvårdsgruppen har träffats. Rapport samt bilder finns på föreningens 
hemsida.
Trafikgruppen har haft en träff där bl.a. frågan om bildandet av vägföreningar i Leksand 
diskuterades.
Infogruppen har haft en dataträff med temat 1177. Träffen gav mycket nyttig information. 
Trafikgruppen och infogruppen kommer att presentera sig och sin verksamhet på månadsträffar 
under våren 2019. Träffarna kommer också att innehålla underhållning av något slag. Ett uppskattat 
möte för nya medlemmar har genomförts.
* Ekonomi: Föreningens ekonomi är god.  Verksamhetsbidrag har kommit föreningen till godo från 
Leksands kommun. Ca 18 st nya medlemmar har tillkommit under okt-nov. Annonserna i Magasin 
Leksand är en stor kostnad.
* Organisationsfrågor: Vår verksamhetsplan ska revideras och föreningens stadgar gås igenom på 
styrelsemötet i december. Mötet börjar 10.00 och slutar ca 14.00.

§6 Ansvarig för tekniken på månadsträffen den 21/11 är Stig Olsson och Anders Tull tillfrågas om 
han kan vara med som stöd. Urban Näsgårde ansvarar för hjärtstartaren. Om Bengt Borkeby deltar 
ska han tillfrågas om dokumentation. Stig jakobsson tillfrågas om att göra en enkel manual för 
tekniken i Sveasalen. Värd på Tegera den 29/11 är Ingegerd Angman. 

§7 -----------------------



§8 Nästa styrelsemöte sker den 23/11 och blir en längre träff. Start 9.00 med lunch och slut 
senast 13.00. Ellen Arnesson ansvarar för fikat. Valberedningen kallas till styrelsemötet den 6/12 kl. 
11.00. Vid månadsträffen i november redogör Berit Widholm för valberedningens arbete.

§9 Ingvar Gustafsson skriver en  kort sammanfattning av dagens styrelsemöte till hemsidan.

Leksand den 15/11  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                            Gunilla Lööw Östning, sekr.


