
                Protokoll från styrelsemöte den 11/8 2016

                  Tid: 10.00      Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Leksand

                  Närv: Ingvar Gustafsson, Eva Jonsson, Elsie Mas, Berit Widholm, Kerstin Sjöberg, 

                  Gunilla Lööw Östning, Bengt Borkeby

                  Frånv: Jngegerd Angman

 

                 §1 Mötet öppnades och ordföranden berättade att Spf Leksand haft flera kända
personer som föredragshållare.

                 §2 Föredragningslistan fastställdes med tillägg att rapport KPR även ska omfatta
LPR.

                 §3 Föregående protokoll godkändes. 

                 §4 Rapporter/Uppföljning

 Förbund och distrikt:
Ordförandekonferens hålls på Cinderella den 19-20/9. Eva deltar. Samtidigt
hålls en konferens för reseansvariga där 2 st representerar Spf Leksand.

 Övriga verksamhetsområden:
Studieförbundet Vuxenskolan byter lokal/kontor från och med 2017.
Kommande konferenser:
Läkemedel, Trafik, Väntjänst, Medlemsrekrytering den 27/9
BRÅ september
Trafik/halkbana i Falun 3/10
Friskvård, Media 20/10
KPR/LPR 27/10. Eva formulerar frågor till dem.
Verksamhetsansvariga 9/11
Friskvård: Eva kallar ansvariga till en träff inför hälsodagen i oktober.
Promenader och vandringar genomförs under hösten.
31/8 genomförs en fäbodutflykt där alla kan delta. Annonseras.
Programgrupp: Sillfest den 17/8, Besök på Jobs handtryck/Roddens hus den
8/9, Ålandsresa för reseansvariga den 19-20/9, Ålandsresa 28-29/9 med 



besök på Abbamuséet, Frukostmöte för reseansvariga på Scandic i Borlänge 
12/10 

                §5  Ekonomi

 Föreningens ekonomi är god och styrelsen beslutade att bekosta besöket på
Jobs handtryck med 375 kr, vilket är kostnaden för detta.

 Många nya medlemmar har tillkommit.

                §6 Övriga frågor:

 Marknadsföringspengar: På styrelsemötet i september formuleras ett 
dubbeluppslag till Magasin Leksand där föreningen presenterar sig i syfte 
att locka nya medlemmar. Distriktet står för kostnaden.

 Höstens program är under tryckning.
 Anmälningsavgifter: I förväg inbetalda anmälningsavgifter återbetalas med 

50% om så önskas vid återbud. Måste ansökas av den anmälde själv. Detta 
står även i programmet. 

 Styrelsens antal ledamöter: Antalet bör vara ojämnt antal. Nu består 
styrelsen av 8 personer. Tas upp på styrelsens möte i september.

 Programgruppens och trafikgruppens antal: Antalet representanter bör 
ökas i varje grupp. 

 En valberedning bör utses på årsmötet.
 Välkomstskrift: Lämnades utan att behandlas p.g.a. missförstånd.
 Ulrika Liljeberg bjuds in till månadsträff i januari.
 Förslag: Studiecirkel kring ” När 2 blir 1”. Programgruppen diskuterar frågan.
 Undran: Hur kommer kontakterna från LPR att tas med de lokala 

föreningarna efter att en storregion bildats?

                 §7 Nästa möte: 15/9 kl. 10.00 i SV lokaler, Leksand. Fika: Bengt och Berit

                  Leksand den 11/8 2016

    _______________________                                                 ____________________________

     Kerstin Sjöberg, ordf.                                                                                   Gunilla Lööw Östning, sekr.

                         



                  


