
   Leksand

                                   Styrelsemöte den 12/1 2017

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

§1 Ordföranden öppnade mötet.                                                                                                             
§2 Föredragningslistan fastställdes.                                                                                                         
§3 Föregående protokoll godkändes.                                                                                                      
§4 Rapporter/Uppföljning   

 Förbund och distrikt: Det nya medlemsregistret och förbundets hemsida har fortfarande 
problem.                                                                                                                                        
Övriga verksamhetsområden:

 *En träff dit representanterna i SPF seniorerna Leksands olika ”råd” har hållits. Många bra 
synpunkter framfördes. Rapporter från ”råden” sker på månadsträffar.

  * Frågan om samverkan mellan kommunens olika pensionärsorganisationer i vissa frågor 
diskuterades. Bengt Borkeby fick i uppdrag att kontakta SKPF och PRO och inbjuda dessa till 
månadsträffen med Ulrika Liljeberg i februari. Tillsammans blir vi starkare!

KPR/LPR: Oklarhet råder bland medlemmar vad dessa förkortningar står för och vad syftet är. 
Lisbeth Brisell och Catharina Stenberg rapporterar på månadsträffar.

Friskvård: Inget att rapportera.

Programgrupp: Gruppen har börjat arbetet med höstens program, resor och kortare utflykter. 
Förstärkning behövs i gruppen. Förslag: Siri Åberg och Karin Hall väljs in vid årsmötet och 
inriktar sig på resor och utflykter. En resa till Tyrolen planeras med avfärd den 6/9.

§5 Inför januari månadsträff.

Ansvarig för hjärtstartare är Bengt Borkeby. Lasse ”Fabrikörn” Gudmundsson underhåller 
(efter sjukdom i annonserade Salongsensemblen), Bo Jakobsson berättar kort om föreningens 
historia. Det nya programmet delas ut. Ett bildspel visas om vilka möjligheter till påverkan 
föreningen har och medlemmarna ombeds komma med förslag på frågor att ta upp Med 
Ulrika Liljeberg på februari.

§6 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Bidrag för marknadsföring har erhållits från daladistriktet. 
Många nya medlemmar anslöt sig under 2016. Utgifterna för annonsering i Magasin Leksand 
har ökat. 

§7 Tegera lunch: Gunilla är värd den 26/1. Promenad efter maten.



§8 Övriga frågor

 Träff för nya medlemmar kommer att hållas i SV lokaler den 16/1 och den 17/1. En 
presentation av de nya medlemmarna görs. Information ges om SPF seniorerna 
Leksand, syfte och aktiviteter. kaffe/te och kaka serveras. Det nya programmet delas 
ut. De nya medlemmarna får berätta om sina förväntningar och önskemål. 

 Inför årsmötet: Ordförande för årsmötet blir Åke Tidigs. En ny föredragningslista tas 
fram, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget redovisas.

 Återbetalning till förbetald aktivitet: Om man anmält sig till en avgiftsbelagd aktivitet 
och inte anmält återbud betalar man i efterhand med ett utskickat inbetalningskort.

 En träff angående bildande av en mediagrupp kommer att hållas den 2/2 kl. 15.00 i SV 
lokaler. Bengt Borkeby, Stig Jacobsson, Gunilla Lööw Östning och Eva Jonsson deltar. 
Bengt Borkeby kontaktar distriktsansvarig i denna fråga.

 Verksamhetsplan 2017 kommer att utarbetas och finnas tillgänglig på årsmötet.
 Bengt Borkeby kontaktar Mats Brolin angående en repetition av hjärtstartarens 

funktioner. 
 Några av medlemmarnas hobbyarbeten kommer att ställas ut i en glasmonter på 

biblioteket.

§9 De nya programmen kuverterades till medlemmarna. Dessa delas ut på januari 
månadsträff eller skickas med post.

§10 Nästa styrelsemöte flyttas fram till den 8/2 kl. 9.00. Obs! Tiden. Årsmötets ordförande 
Åke Tidigs kallas till kl. 11.00.

§11. Mötet avslutades.

Leksand den 12/1 2017

______________________                                                  ____________________________

Kerstin Sjöberg, ordf.                                                                                  Gunilla Lööw Östning, sekr.

8/2: Gunilla bjuder på smörgåstårta, Berit på kaffe


