
Protokoll styrelsemöte den 8/2  2017

Plats:  SV lokaler, Leksand                           Tid: 9:00

Närv: Kerstin Sjöberg, Ingegerd Angman, Bengt Borkeby, Elsie Mas, Eva Jonsson, 
Gunilla Lööw Östning, Berit Widholm, Ingvar Gustafsson                                 
Gäster: Stig Olsson, Åke Tidigs                                                                            

§1. Mötet öppnades                                                                                                         
§2. Föredragningslistan fastställdes med tillägg till §5: Punkten ska i fortsättningen 

heta Ekonomi/Medlemsutveckling. Tillägg till § 10: Punkten ska i fortsättningen 
heta: Mötet avslutas/Sammanfattning.                                                                      

§3. Föregående protokoll godkändes.                                                                              
§4. Rapporter/Uppföljning:                                                                                             

* Förbund/Distrikt: Vid Daladistriktets årstämma den 30/3 i Borlänge deltar från 
SPF Seniorerna Leksand Ingegerd Angman, Ingvar Gustafsson, Eva Jonsson, 
Bengt Borkeby. Reserver: Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas.
Övriga verksamhetsområden: Många medlemmar kom till senaste månadsträffen 
och flera har uttryckt sin uppskattning av programmet där Lasse ”fabrikörn” 
Gudmundsson berättade om forkörning. Styrelsen beslutade att 
huvudunderhållningen vid månadsträffarna ska vara max 45 minuter.                    
Två träffar har genomförts för de nya medlemmar som gått in i föreningen 2016. 
Träffen blev uppskattad. Styrelsen beslutade att ha två träffar/år, en på våren och 
en på hösten. En medieträff har hållits. Där beslutades att styrelsen ska tillsätta 
en mediegrupp som ansvarar för: annonsering, rapportering till tidningar, inslag 
till hemsidan. 
Programgrupp: En träff har genomförts i januari och arbetet med höstens 
program är så gott som klart. Gruppen består nu av 4 medlemmar. 
Folktandvården vill komma till en månadsträff, inbjuds ev. till oktoberträffen.      

§5. Ekonomi: Kassören redovisade sammanställningen för 2016. Föreningens 
ekonomi är god. Annonseringen har blivit dyrare, varför kostnaden ska hållas ner 
där det är möjligt. Många nya medlemmar har tillkommit.  Det nya datasystemet 
fungerar fortfarande dåligt.                                                                                       
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift á 225 kr.

§6. Årsmötet: Styrelsen föreslår årsmötet att Åke Tidigs blir ordförande för mötet, 
varför han inbjudits till detta styrelsemöte.                                                              
De praktiska detaljerna kring årsmötet diskuterades.                                               
Den nya styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet.                                          
Valberedning saknas och styrelsen föreslår att Kerstin Sjöberg uppdras att 
samordna frågan inför nästa årsmöte.                                                                       
Styrelsen har mandat att utse ersättare för valda funktionärer.

§7. Tegera den 20/2: Elsie och Tore Mas är värdar.
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§8. Övriga frågor: Frågan om hur information från föreningens funktionärer ska nå 
ut till medlemmarna lämnas till styrelsen att utreda efter årsmötet.                         
Seniorer som är intresserade av att bli medlemmar i föreningen är välkomna till 
månadsträff kostnadsfritt, men uppmanas att lämna namn och telefonnummer till 
kassören vid entrén.               

§9. Nästa styrelsemöte den 9/3 kl. 10.00 i SV lokaler, Leksand                                     
Kaffe: Elsie   Bröd: Ingegerd

§10. Mötet avslutades och en sammanfattning till hemsidan gjordes.    

Leksand den 8/2  2017

______________________________       ______________________________     

Kerstin Sjöberg, ordf.       Gunilla Lööw Östning, sekr.  
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