
Protokoll styrelsemöte SPF seniorerna Leksand den 10/3 2016

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

Plats: SV lokaler, Leksand           Tid:  10.00

§1 Ordförande öppnade mötet. De nya styrelsemedlemmarna hälsades välkomna, och en
presentation följde där samtliga i styrelsen presenterade sig. Ordföranden liknade SPF

seniorerna Leksand vid ett cykelhjul där styrelsen är navet, de olika undergrupperna är

          ekrarna och alla medlemmar i föreningen är själva däcket som vi rullar på.

      §2 Föredragningslistan godkändes

      §3 Föregående protokoll godkändes

      §4 Rapporter

- Förbund och distrikt: Distriktsstämma sker i Mora Parken den 7 april med start kl. 
9.00. Deltagare från Leksand blir Eva Jonsson, Gunilla Lööw Östning, Bengt Borkeby,
Elsie Mas.
Ordförandekonferens för flera distrikt kommer att hållas i Gävle under våren. Eva 
Jonsson deltar.

- Programgrupp: Den nya programgruppen har träffats en gång för planering av 
aktiviteter under våren och hösten 2016. Utöver månadsträffarna planeras, ev. 
vinprovning, en tur på Runn och en Ålandsresa med Viking line.

- Friskvård: Den nya friskvårdsgruppen har träffats en gång och planerar 
fågelskådning på Storön, blomstervandring och att efter träffarna på Tegera en 
gång/månad göra en gemensam promenad. 

- Senaste månadsträff: Årsmötet. Styrelsen beslutade enhälligt att inga namn på de 
avlidna ska anges vid parentationen.

- Kommande månadsträff: Innehållet i träffen blir ett föredrag av Marianne Nilsson, 
tidigare intendent vid Carl Larssongården, ett kort anförande av distriktets 
trafikansvarige och Salongsensemblen underhåller. Påskägg delas ut som tack. 
Träffen kommer att ha tema PÅSK.

- Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Föreningen är nu ansluten till central 
uppbörd och ett nytt medlemsregister. Detta har haft brister i början, vilket fått till 
följd att en del medlemsavgifter ej betalats/kunnat betalas.
En skrivelse kommer att skickas till de medlemmar som inte betalat 
medlemsavgiften.
Från förbundet kommer en summa av ca 26000 kr att komma föreningen till godo.



§5 Vid nästa styrelsemöte den 14/4 kommer Eva Jonsson att vara ordförande.

§6 Övriga frågor:

- Flera protokoll undertecknades
- Mat och prat den 30/3. Ingegerd Angman är värdinna.
- Diskussion om hur vi ska få in synpunkter från medlemmarna på våra 

månadsträffar. Förslag: Styrelsemedlemmarna samtalar med medlemmarna under 
”Mat och prat” om vad de tycker om våra aktiviteter. Medlemmarna uppmanas att 
framföra både ris och ros.

- Stig Jakobsson har gjort en mängd mallar för att underlätta styrelsens arbete. Tack!
- Ett foto togs av styrelsen för placering på hemsidan.
- Problemet med resekommitté/reseansvarig diskuterades. Gunilla Lööw Östning 

står som reseansvarig.
- Ska någon representera Solhem i Insjön i deras gårdsråd? Kerstin Sjöberg kontaktar 

Solhem.
- Hur få nya medlemmar i vår förening? Medlemmarna rekommenderas att ta med 

presumtiva medlemmar till en månadsträff. Fri entré.
- En kortvariant av vad som beslutats på styrelsemötena läggs ut på hemsidan.
- Ett häfte med resor anordnade av distriktet har tryckts upp och kommer att delas 

ut på månadsträffen liksom en förteckning över föreningens funktionärer och hur 
man kommer i kontakt med dem.

- 10 förkläden till kökspersonalen med förbundets logga kommer att inhandlas.
- Föreningen har svårt att få deltagare till längre resor och kommer därför att satsa 

på endagarsutflykter. 
- En förfrågan om att lägga ett upprop från Himlaspelet på vår hemsida avslogs.
- En rapport från LPR:s senaste möte vidarebefordras till Lisbeth Brisell. Rapporten 

finns på hemsidan och medlemmarna kan komma med synpunkter till Lisbeth före 
15/3.

- En checklista för olika slutdatum i föreningen har gjorts.
- Den nya kommunpolisen kommer till St. Persgården och presenterar sig och sitt 

arbete den 11/4 kl. 14.30. Tema är ” Säkerhet för äldre”. Alla välkomna!
- Av föreningens medlemmar har ca hälften svarat att de ej har tillgång till dator. 

Detta gör det svårt att få ut information till alla via hemsidan.
- Höstens styrelsemöten: 11/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12

§7  Mötet avslutades

Leksand den 10/3 2016

Kerstin Sjöberg                                                                 Gunilla Lööw Östning



Kaffe den 14/4: Eva och Berit
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