
 

Styrelsemöte med SPF seniorerna Leksand den 10/11 2016

Tid: 10.00           Plats: SV lokaler, Leksand

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

Frånv: Berit Widholm

§1 Mötet öppnades av Kerstin Sjöberg.                                                                                       

§2 Föredragningslistan godkändes med tillägg i § 8 Övriga frågor                                                     
§3 Föregående protokoll godkändes                                                                                                       
§4 Rapporter                                                                                                                                                

 Förbund och distrikt: Den 15/11 står Leksand som värd för ett samverkansmöte 
för föreningarna runt Leksand. 

 Förbundets nya medlemregister är försenat. Det har alltför många brister. 
 SPF seniorerna Leksand har tilldelats 8000 kr från distriktet att användas till 

marknadsföring.                                                                                                               
 Övriga verksamhetsområden: Flera konferenser har hållits för olika 

verksamhetsgrupper där medlemmar från Leksand deltagit. Medlemsrekrytering, 
mediafrågor, KPR/LPR har haft representanter från Leksand.

 Programgrupp: Arbetet med vårens program är i stort klart. Styrelsen beslutade 
att mars månadsträff ska handla om Emma Zorn. 

 Maj månadsträff hålls på Roddens hus i Västanvik. 
 Förslag till programgruppen: Film på dagtid på Visir, ett material kallat 

”Pluskoncept” finns att beställa på förbundet, vilket innehåller förslag på 
aktiviteter att anordna under helger.

§5 Inför månadsträff den 16/11. 

Träffen har följande innehåll: Ragnar Nyberg, natur- och fågelexpert, berättar om någon av 
sina resor. Info från Kpr/Lpr och Brå och info inför december månadsträff om en utställning 
kring hobbyarbeten, säkerhetsfrågor kring eld.

§6 Ekonomi. Föreningens ekonomi är god. Föreningens avgift för hyra av Sveasalen vid våra 
månadsträffar kommer att höjas 2017.

§7 Värd för ”Mat och prat” på Tegera den 30/11 blir Ingvar och Anne-Marie Gustafsson.

§8 Övriga frågor



 För Luciaframträdande på månadsträff i december kontaktas Leksands lisskullor.
 Inför månadsträffen i januari med kommunalrådet kommer representanter för 

Kpr/Lpr, Brå och gårdsråden att kallas för att förbereda frågor.
 Förslag att en ny grupp i vinprovning ordnas under våren.
 En särskild resegrupp bör bildas.
 Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2016.

-- Inför verksamhetsplanen 2017 beslutade styrelsen att föreningen genom 
representanterna i de olika gårdsråden står för förtäring/underhållning på 
respektive boende 1 gång/år.
-- Många medlemmar i vår förening har uppgifter inom de olika 
verksamhetsgrupperna, vilket gynnar sammanhållningen.
-- Våra verksamhetsgrupper presenteras med power point på en månadsträff 
2017.
-- I verksamhetsplan 2017 införs att nya medlemmar kallas skriftligt till en 
välkomstträff i januari.
--Många förslag på fler medlemmar i föreningens olika verksamhetsgrupper 
diskuterades. Detta följs upp på styrelsemötet i december.

 Tolkservice ordnas till årsmötet.

§9 Nästa styrelsemöte är den 8/12 kl. 10.00 i SV lokaler, Leksand

§10 Mötet avslutades. 

Leksand den 10/11 2016

_________________________                                                  _________________________

       Kerstin Sjöberg, ordf. för mötet                                                                         Gunilla Lööw Östning, sekr.

   Hurra vad vi är bra!



                                                        


