
Protokoll styrelsemöte den 14/6   2017

Tid: 10.00        Plats: SV lokal, Leksand

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

§1 Ordförande öppnade mötet.

§2. Föredragningslistan godkändes med tillägg rapport från KPR-träff till §4 verksamhetsomr.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapporter/Uppföljningar

 Förbund och distrikt: Ansvariga för trafik i föreningen inbjuds till utbildning i 
trafiksäkerhet den 4/9 i Falun. Anmälan senast den 20/8. Ingvar kontaktar 
trafikombuden.                                                                                                                  
Föreningens representanter i KPR har deltagit i en utbildningsdag. Rapport från dagen 
läggs ut på hemsidan.   

 Föregående månadsträff: Många medlemmar har uttalat sin uppskattning av träffen på 
Roddens hus i Västanvik.

 Kommande månadsträff: Sillfest den 16/8 i Tibble bystuga. Tas upp den 2/8.  
 Verksamhetsområden: Fågelskådning och blomstervandring har genomförts.
 Handlingsplan: ---------------
 Programgrupp: Beslut angående resor: Avanmälan vid endagsresor måste göras 

senast 3 dagar före avresan. Avanmäler du senare eller uteblir tas en avgift på 100 
kr ut och du får stå för din del av busskostnaden. Betald biljett till konsert o.d. får 
du också stå för, om inte biljetten kan säljas. Vid längre resor gäller andra 
avbokningsregler. När vi anlitar utomstående arrangörer gäller deras 
betalningsrutiner. Detta beslut läggs ut på hemsidan.                                                     
Beslut angående tryckning av program och annonsering: Inget program trycks. En 
helsida i Magasin Leksand sätts in vid höst- och vårstart med hela periodens program. 
Föreningen själv trycker upp ett A4 blad att delas ut vid månadsträffar. Medlemmarna 
ombeds spara annonsen från Magasin Leksand.  Korta annonser sätts vid behov in i 
Magasin Leksand.                                                                                                             
Beslut angående återbetalning vid Örebroresan den 23/5: 280 kr betalas åter vilket 
omfattar båtresan och maten.                                                                                            
En grupp startas på Facebook där information läggs ut Urban N och Stig J ansvarar. 
Även gruppmail kommer att skickas ut. Viktigt att alla lämnar rätt mailadress! Info 
finns också på hemsidan. Dataprojektor med info om kommande aktiviteter används 
på månadsträffar.                                                                                                               



Kommande aktiviteter att annonsera: sillfest, besök på Västanviks folkhögskola med 
lunch, Ålandsresa.   

 Övriga frågor som beslutats: Ansvariga ombeds ordna besök av Caféorkestern och 
kaffeservering på kommunens äldreboenden.                                                                   
Moras sätt att arbeta med äldrefrågor läggs ut på hemsidan.

§5 Ekonomi och medlemsutveckling: Föreningen har ca 440 st medlemmar. Nya datasystemet
fungerar ännu inte fullt ut. Information till nya medlemmar hålls den 15/6. Kerstin Och Eva 
ansvarar.                                                                                                                         
Ekonomin i föreningen är god. Kostnaden för besöket där riksordföranden Christina 
Rogestam deltog i maj är inte klart. Summan ska delas mellan 5 föreningar: Leksand, Rättvik,
Ore, Gagnef och Vansbro.

§6 Organisation:------------

§7 Övriga frågor: Programmet för månadsträffen i december är inte helt klart. Gunilla 
ansvarar.

§8 Nästa styrelsemöte: 2/8 kl. 10.00 i SV lokaler. Adjungerade är Britt Jansson och Berit 
Widholm samt programgruppen. Sillfesten ska diskuteras. Elsie ordnar smörgåstårta med fika.

§9 Mötet avslutades. Bengt Borkeby gör en sammanfattning av mötet till hemsidan.

Leksand den 14/6 2017

--------------------------------------------                                 ____________________________

Ingvar Gustafsson, ordf. för mötet                                      Gunilla Lööw Östning, sekr.             


