
Protokoll styrelsemöte 2018 02 15

Närv: Bengt Borkeby, Kerstin Sjöberg, Stig Olsson, Urban Näsgårde, Eva Jonsson, Elsie Mas, 
Gunilla Lööw Östning                                                                                                                                
Frånv: Ingegerd Angman, Ingvar Gustafsson

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapport från förbund och distrikt

 Förbund/distrikt:                                                                                                                           
- Förbundsordförande Eva Eriksson deltog i SPF-konferens i Gävle. ”Tryggt liv som 
senior” är förbundets motto inför val 2018. Mottot gäller ekonomi, bostäder och 
omsorg.  2 medlemmar från Leksand deltog i konferensen.                                                 
-  Distriktsstyrelsen har haft möte. Webbansvariga Stig Jacobsson och Bengt Hållén 
avgår vid årsstämman.                                                                                                                 
– Årstämma för distriktet sker på Lerdalshöjden den 22/3. Föreningen anmäler 4 
medlemmar (Urban, Stig O, Gunilla, Elsie, Gunilla, varav en reserv.

 Förbundsavgiften kommer att höjas med 30kr för 2019, vilket påverkar   
medlemsavgiften i Spf seniorerna Leksand som fastställs vid årsmötet.

 §5 Rapporter och uppföljning

 Verksamhetsgrupper:
 Infogruppen träffas och diskuterar frågor att ställa till politikerna vid ex. torgmöten 
inför valet. Tas även upp vid styrelsemötet i april.  Gruppen ska också diskutera om 
och när annonsering ska ske i Siljan news.             
  Programgruppen kontaktar orkester till sillfesten. (Gunilla ansvarar).
KPR: Fler medlemmar behövs i gruppen. Diskussion kring hur föreningens 
representanter ska kunna få in frågor från medlemmarna att diskutera i KPR. Tips: vid 
månadsträffar kan diskussion i form av ”bikupa” ske.
Studiecirklar. Förslag på cirklar finns på hemsidan. Intresseanmälan ska finnas vid 
månadsträffar. Ett bord med information ska finnas i entrén vid månadsträffar. 
Bemannas.                                                                                                                                     
IT-cirklar har slutförts gällande mobiler och surfplatta.                                                         



 Ekonomi och medlemsfrågor:  Föreningens kassör har fått mycket beröm av 
revisorerna för bokföringen. Applåd från styrelsen! Fler medlemmar har tillkommit 
efter årsskiftet. Bidrag för lokalhyra väntas komma in från kommunen.                            

 Organisationsfrågor, inkl. checklistor och valberedning                                                         
– Revisorerna föreslår att en ny revisor ”skolas in”. 
- Valberdningens förslag finns på hemsidan. Fler medlemmar bör ingå i 

valberedningen. 
- Checklistorna inför årsmötet gicks igenom.

§6 Föreningens aktiviteter 

- Det kommande årsmötet diskuterades. Verksamhetsberättelsen presenteras av 
Ingvar Gustafsson på årsmötet. 

§7 Övriga frågor

- Sveasalen ska hyras hela dagen vid månadsträffarna.  

§8 Nästa möte sker den 15/3 kl. 10.00 i SV lokaler. Se fikalista!

§9 Mötet avslutades.

Leksand den 15/2  2018

Eva Jonsson, ordf.                                                                                Gunilla Lööw Östning, sekr.      


