
                               Styrelsemöte den 14/4 2016

 Plats: SV lokaler, Leksand                   Tid: 10.00

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

Frånv: Kerstin Sjöberg

§1 Mötets ordförande Eva Jonsson öppnade mötet.

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3. Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapporter:

Förbund och distrikt

- Eva Jonsson har deltagit i en ordförandekonferens. Där meddelades att SPF 
seniorerna Daladistriktet har ökat sitt medlemsantal något, medan  det totala 
antalet medlemmar i SPF minskat. Även förbundsordförande Christina 
Rogestam deltog i konferensen.. Ett material ”Dialogduk” har tagits fram  som 
kan användas för föreningarnas utvecklingsarbete. Vi kommer att använda den 
som underlag för nästa års handlingsplan. I det ingår att marknadsföra 
föreningen och att locka nya medlemmar. . Där poängteras också vikten av att 
välkomna nya medlemmar samt att synas och höras lokalt.

                      En ny ordförande konferens hålls i april där titeln är ” En förening för alla”.

-          4 deltagare från SPF seniorerna Leksand deltog i distriktsstämman i Moraparken 
         den 7/4. En sammanfattning från stämman finns på hemsidan. Moras kommun-  

chef berättade att Mora kommun varje år ordnar en s.k. seniordag. Då deltar 
bl.a.  bank, polis, socialtjänst och räddningstjänst. Detta kan vara något för 
Leksand.  Beslutades att uppvakta kommunen beträffande vad som görs för de 
äldre i Leksands  kommun,  både vad gäller trygghet och folkhälsa.  Bengt, 
Kerstin och Eva tar fram ett förslag.

Marknadsföringsbidrag  på mellan 3000-5000 kr / förening finns att söka  från   
distriktet. Tas upp igen på styrelsemöte i maj. Alla funderar ut vad vi skulle 
kunna söka pengar till.



-          Gunilla Lööw Östning har deltagit i en kurs kallad ”Försök inte lura mig” vilken 
         innehåller bra tips att tänka på för äldre personer. Tas upp under månadsträffar i 
         höst.

Programgrupp
- Höstens program är så gott som klart. Görs klart innan midsommar. Månadsträffarna 

i april och maj diskuterades.
Friskvård:

- Byvandringarna börjar den 5/5, en utflykt med fågelskådning på Storön samt en 
blomsterexkursion i Böle anordnas under vår och sommar. 

- Efter Mat och prat-träffarna finns möjlighet att ta en gemensam  promenad  med 
ledare.

- Friskvårdstemat på månadsträffen i oktober föreslås börja kl. 13.00 och ha ”gående 
bord” med olika inslag.

Senaste månadsträff  en:
Marianne Larsson från Carl Larssongården berättade om kvinnan bakom Carl Larsson 
och Salongsensemblen underhöll. Båda inslagen var mycket uppskattade. Någon gav 
betyget: Toppenträff.! 

Kommande månadsträff
The Besnaz underhåller med rock och pop samt någon historia. Möjlighet till dans 
finns. 
Information från KPR samt om kommande aktiviteter ges.
Lotteriet kommer att få en ny form för vinstdragning och vinstutlämning.
All information visas som ett bildspel?
En datakanon behövs.
Dörrarna bör låsas när alla kommit.
Blåbärsris+ blomma på borden ordnas av Eva.

Ekonomi
- Förbundets nya program  med central uppbörd har inte fungerat. Vår kassör har svårt 

att veta vem som betalt medlemsavgift eller inte. 
- Kommunens aktivitetsbidrag till föreningarna har betalats ut.
- Utgifterna håller sig inom ramen för det beräknade.

§5 Nästa styrelsemöte är den 12/5 kl 10.00 i SV lokaler, Leksand.

§6 Övriga frågor

- Mat och prat på Tegera den 28/4 kl. 13.00. Gunilla ansvarar. Promenad efteråt.
- Eva och Gunilla deltar i Viking lines avtalsresa den 30-31 maj. Inbjudan gäller 

ordförande och reseansvarig. 
Gunilla och Helena  kommer också att delta i en liknande resa i september. Ev. 
planeras en Ålandsresa för våra medlemmar i höst. Preliminärt 24/10.  Ev. tillsammans
med Gagnef?

- Utflykterna under sommaren annonseras i Magasin Leksand.



- Bosse R och Gunilla  från programgruppen gör, inbjudna av Tobbes resor, en 
rekognoseringstur den 3/5 till Mälardalen. Kanske erbjuds våra medlemmar en 
liknande resa under hösten?

- Besök på Roddens hus, Jobs handtryck och Västanviks folkhögskola skjuts upp till 
hösten.

- En studiecirkel tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har hållits med 3 
träffar där Windows 10 introducerats med Stig Jakobsson som ledare.

- Kan vår förening medverka till att medlemmarna får rabatter och förmåner hos företag
i Leksands kommun? Frågan tas upp igen vid styrelsemötet i maj.

§7 Mötet avslutades

Leksand den 14/4 2016

______________________ ______                           ________________________________  

Eva Jonsson, ordf.                                                        Gunilla Lööw Östning, sekr.                    

     

     


