
Protokoll fört vid styrelsemöte den 13/10  2016

Tid: 10.00    Plats: SV lokaler, Leksand

Närv: Elsie Mas, Gunilla Lööw Östning, Bengt Borkeby, Ingegerd Angman, Berit Widholm, Eva 
Jonsson              
Frånv: Ingvar Gustafsson, Kerstin Sjöberg                                                                        Adjungerad: 
Lisbeth Brisell, patientrådet vid Leksands vårdcentral

§1 Ordförande Eva Jonsson öppnade mötet och hälsade Lisbeth Brisell särskilt välkommen, 
vår representant i patientrådet vid Leksands vårdcentral.

§2 Föredragningslistan godkändes med tillägg:

-  att Lisbeth Brisell berättar om Patientrådet
- under övriga frågor: Medlemsregistrets uppdatering, inköp av handböcker, 

förbundets kampanj för medlemsvärvning 

§3 Lisbeth Brisell redogjorde bl.a. för vad patientrådet arbetar med, rapport från de senaste 
mötena och vilka som deltar. Efter nästa möte med patientrådet kommer Lisbeth med en 
rapport vid månadstäffen i november. Styrelsen beslutade att under 2017 lyfta fram 
påverkansfrågorna förslagsvis vid någon månadsträff

§4 Föregående protokoll godkändes. Styrelsen beslutade att styrelsen ska bära namnbrickor 
vid månadsträffarna, Ulrika Liljeberg inbjuds till månadsträff i januari 2017 och frågor 
förbereds till henne, böcker angående IT för äldre är inköpta, Gunilla Hansson får redogöra 
för SPF seniorerna Leksand och historien bakom vid någon månadsträff.

§5 Rapporter/Uppföljning

- Förbund och distrikt: 10 000 kr i marknadsföringspengar söks från distriktet.
- Övriga verksamhetsområden: En representant från föreningen deltar i konferens för 

KPR/LPR. Föreningen skickar också deltagare till konferenser angående friskvård, 
media och medlemsregistrering. Trafikansvarig har deltagit i träff för seniorer med 
halkkörning

- KPR/LPR : Inget nytt att rapportera 
- Friskvård: Månadsträffen i oktober har tema ”Hälsa och säkerhet”. 
- Programgrupp: Rapport från senaste träffen. Styrelsen godkände att en person som är 

kunnig i Emma Zorns liv kan engageras liksom Byns Mats med vän liksom kostnaderna 



för detta.  Likaså beslutades att parentationen vid årsmötet hålls på traditionellt sätt. 
Matkuponger att dela ut till föreningens gäster som tack köps in.

§6 Inför månadsträffen i oktober.

- Bengt Borkeby ansvarar för hjärtstartaren.
- Alla träffas 10.00
- Ordföranden redogjorde för de praktiska detaljerna kring träffen.
- Bengt Borkeby tar hand om nya medlemmar som ska lära sig Sveasalens tekniska 

utrustning. Ansvariga utses 2017.

§7 Ekonomi

- Föreningens budget ligger i nivå med den lagda.
- Styrelsen beslutade att fortsätta med central uppbörd.

§8 Värd vid lunch i Tegera den 25/10 är Elsie Mas.

§9 Övriga frågor:

- Verksamhetsplanen behandlas vid styrelsemötet i november.
- Föreningens verksamhetsområden/grupper ses över i vid novembermötet.
- Valberedningsfrågor vid nästa möte. Vi behöver påfyllning både i styrelse och 

verksamhetsgrupper
- Alla verksamhetsgrupper och dess ansvariga trycks i programmet våren 2017.
- Handböcker till vissa verksamhetsansvariga köps in.
- Reseersättning söks genom kassören.
-  Namn på representanterna i KPR, LPR och patientrådet trycks i vårens program.
- Tolkservice för hörselskadade finns att tillgå vid våra träffar och bör användas.
- En samverkansträff kommer att hållas den 15/11 för föreningarna runt Leksand.
- Förbundet har en kampanj där värvare av ny medlem får en Sverigelott. Annonseras 

vid månadsträff och på anslagstavlan.
-  Ett nytt medlemsregister kommer ev. i slutet av 2016 från förbundet.

§10 Mötet avslutades.

Leksand den 13/10 2016

_____________________                                                              __________________________

Eva Jonsson, ordf.                                                                                                            Gunilla Lööw Östning, sekr.

Nästa styrelsemöte den 10/11 i SV lokaler kl. 10.00. Det blir ett längre möte då vi har många frågor 
att avhandla. Fika: Elsie kaffe, Kerstin smörgås 


