
Styrelsemöte den 8/12 2016

Tid: 10.00                Plats: SV nya lokaler, Hantverkargatan 5, Leksand

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

§1 Ordförande öppnade mötet.                                                                                                               
§2 Föredragningslistan godkändes med tillägg §8 Övriga frågor:                                                       
- Ersättning till funktionärer i verksamhetsgrupper                                                                              
- Fastställande av datum för månadsträffar hösten 2017                                        
- Frågan om att börja månadsträffarna 14.00                                                                                        
§3 Föregående protokoll godkändes                                                                                                       
§4 Rapporter:                                                                                                                                            
- Förbund och distrikt: Ett samverkansmöte hölls den 15/11. Där diskuterades möjligheten att 
lägga ut information på Facebook, medlemsrekrytering och gemensamma resor. Styrelsen 
beslutade att frågan om att lägga ut information på Facebook hänvisas till webbansvarig. 
Beslut tas i januari 2017. Reseansvariga träffas i Gagnef den 9/1-17.                                               
Spf seniorerna Leksand har fått 8000 kr till marknadsföring från distriktet.                                    
Den nya hemsidan fungerar.                                                                                                                     
-KPR/LPR:                                                                                                                                                      
-Caféorkestern besöker alla äldreboenden i kommunen under 2017. Spf seniorerna Leksand 
bjuder på kaffe och orkesterbesöket. Ingegerd Angman samordnar.                                                
-Ansvarig för äldreomsorgen i kommunen, Kenneth Dahlström, bjuds in till en månadsträff 
2017.                                                                                                                                                             
Övriga verksamhetsområden:                                                                                                                  
-BRÅ, Teknik och Media har haft träffar.                                                                                                 
-På månadsträffen i januari påminns medlemmarna att förbereda påverkansfrågor till Ulrika 
Liljeberg i februari                                                                                                                                       
Programgrupp:                                                                                                                                            
-En guidad visning av Västanviks folkhögskola genomförs den 29/8 kl. 11.30. Möjlighet ges att 
äta lunch på skolan.                                                                                                                                    
- Kyrkogårdsvandring i Leksand den 9/5 kl. 13.00. Fika efteråt i St Persgården.                              



-Ev. resa till Örebro planeras i juni.                                                                                                          
- Besök i Vattnäs örtagård i augusti.                                                                                                         
-Fäbodutflykt, blomstervandring och fågelskådning planeras.                                                           
- Vårens programpunkter till månadsträffarna är klara, liksom augusti och september. .              
-Ev, resa till Tyrolen diskuterades.

§5 Månadsträff 14/12.                                                                                                                               
-Förskolan Elefanten medverkar, 14 utställare av hobbyarbeten är anmälda (ingen 
försäljning), Elin Winther medverkar i entrén där det serveras glögg och pepparkakor, Marina 
Öström från Kulturhuset medverkar, lotteri med jultema, julsmörgås serveras med julmust 
samt kaffe och mandelformar. Margareta Jacobsson läser Tomten.                                             
-Bengt Borkeby ansvarar för hjärtstartaren.                                                                                           
§6 Föreningens ekonomi är god. Det nya medlemsregistret fungerar inte än.                                
§7 Värd vid Tegera lunch den 26/1 är Gunilla Lööw Östning                                                               
§8 Övriga frågor:                                                                                                                                         
- På styrelsemötet i januari ska frågor till Ulrika Liljeberg förberedas.                                              
- På årsmötet ges en redogörelse för Spf seniorena Leksand och dess historia.                              
-Styrelsen beslutade att månadsträffarna ska börja 15.00 och entréavgiften vara 40 kr.               
-Vid maj månadsträff på Roddens hus serveras smörgåstårta. Träffen börjar 12.00.                      
-En liten gåva lämnas vid december månadsträff till medlemmarna i våra  
verksamhetsgrupper.                                                                                                                                  
-Månadsträffar hösten 2017: 16/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 samt 17/1, 21/2 (2018)                
-En träff för våra nya medlemmar hålls den 16 och 17 januari I Sv lokaler. Kerstin Sjöberg och 
Bengt Borkeby formulerar inbjudan. Bengt redogör för möjligheterna att påverka genom de 
olika ”Råden” som finns. Anmälan till träffen ska ske.                                                                        
-En ny valberedning ska utses. Kerstin Sjöberg är sammankallande.                                                 
-Årsmötet i februari annonseras i Magasin Leksand före jul.                                                              
§9 Nästa styrelsemöte: Den 12/1 kl. 10.00 i SV lokaler.                                                                       
-Att ta upp: Frågor inför årsmötet, checklistan inför årsmötet, funktionärsfrågor, om Torgets 
utseende

Leksand den 8/12 2016

--------------------------------------                                                  -----------------------------------------------  
Ingvar Gustafsson, ordf.                                                             Gunilla Lööw Östning, sekr.


