
Styrelsemöte den 11/10  2018

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

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes med anmärkning att alla möten/träffar/kurser med minst 3 
deltagare ska rapporteras till kassören som ansöker om kommunalt bidrag för dessa. (§5 
Friskvård/hälsa på  protokoll från september)

§4 Rapport från förbund och distrikt   
* Förbund:-------------------                                                                                                                     
* Distrikt: kommande träffar för verksamhetsansvariga Folkhälsa/väntjänst med tema psykisk 
ohälsa hos äldre. Varje förening får sända 3 st. 18/10 KPR, Ordförandekonferens den 25/10, 
Samverkansområdesträff 7/11, Miriam (Falun) 8/11, Tobbes resor har reseträff på Cinderella 
13/11,Trafik 15/11.  Alla träffar sker på Lerdalshöjden i Rättvik utom Miriam och Tobbes resor.
Träff med reseansvariga i distriktet har skett gällande resor. Dessa förslag diskuterades: alla 
resor/utflykter ska läggas ut på hemsidan. Skickas till Sten Fransson.
 Regler: till korta endagarsutflykter har föreningens egna medlemmar i första hand tillträde, till 
längre utflykter kan alla medlemmar i distriktet anmäla sig. Styrelsen stöder förslagen. Denna info 
ges på nästa månadsträff och på hemsidan.

§5 Rapporter och uppföljning
* Verksamhetsgrupper: BRÅ: sammanfattning från mötet finns på hemsidan. KPR informerar på 
månadsträff i oktober samt på hemsidan.
De olika verksamhetsgrupperna presenteras vid månadsträffar.
Programgruppen redogjorde för sin senaste träff och diskuterade förslag på kommande träffar och 
utflykter t.ex. matutflykt till strutsfarm, Skedvi bröd, Murbo Anna, studiebesök på Käck och 
Hedbys, att Dalahänder kommer på en månadsträff och berättar om sin verksamhet, Per Olov 
Backman berättar om skinn, tipsa om bibliotekets utställningar.
* Ekonomi: föreningens ekonomi är god och budgeten hålls. Föreningen har 440 medlemmar. 9 st 
nya medlemmar har tillkommit i september-oktober. Annonseringen är fortfarande dyr.
* Organisationsfrågor:------------------------------

§6 Föreningens aktiviteter
Nästa månadsträff har tema friskvård och hälsa med betoning på diabetes typ 2. 
Antalet besökare vid månadsträffar tenderar att minska. Diskussion kring möjlig orsak. 
Programgruppens förslag är att varje deltagare vid november månadsträff måste skriftligt lämna 
minst ett förslag till aktivitet/föreläsning eller musik.
Kerstin Sjöberg från valberedningen bjuds in till styrelsemötet i november.
Värd vid Tegeralunch den 31/10 är Elsie och Tore.



§7  Övriga frågor
Vid månadsträffen i oktober tar Kennet och Stig Olsson gemen samt hand om tekniken i Sveasalen.
En informationsträff för nya medlemmar har hållits.
Ett bord med anmälan till studiecirklar ska ställas i ordning till månadsträff i oktober. 
Karin Örjes från SV informerade om start av studiecirkel gällande ”Att arbeta i styrelse”. Kallade 
att delta blir verksamhetsgruppernas ansvariga. Träffarna kommer i första hand att gälla Ansvar och 
riskanalys och hållas i samband med styrelsemöten 5 gånger. Karin Örjes ansvarar för cirkelns 
upplägg.

§8 Nästa styrelsemöte hålls den 15/11 kl. 10.00 i SV lokaler. Fikaansvarig är Stig Jakobsson.

§9 Gunilla och Eva sammanfattar dagens möte till hemsidan.

Leksand den 11/10  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                         Gunilla Lööw Östning, sekr.


