
Styrelsemöte den 11/1  2018

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

§1 Mötet öppnades.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapport från förbund och distrikt

 Förbund: Förbundet inbjuder till en träff i Gävle den 25/1 med tema ”Valet 2018”. SPF
seniorerna Leksand representeras av 2 st styrelsemedlemmar.                                         
Distrikt: Två av distriktets webbansvariga har avslutat sitt åtagande att ansvara för 
distriktets hemsida pga bidrag till hemsidan saknats. 

§5 Rapporter och uppföljning

 Verksamhetsgrupper: KPR har haft möte och kommer att rapportera från detta på 
månadsträffen i januari. Programgruppen har programmet för våren 2018 så gott som 
klart. Programmet kommer att annonseras med ett dubbeluppslag i Magasin Leksand. 
IT-cirkel startar i januari. Ett studiebesök vid sågverket Berkvist AB görs den 5/2.        

 Ekonomi och medlemsfrågor: Ett underskott redovisas i föreningens budget 2017. 
Underskottet gäller kostnad för underhållning vid månadsträffar. Styrelsen tog beslut 
att återhållsamhet gäller under 2018 vad gäller denna kostnad. Bokslut redovisas vid 
årsmötet i februari.

 Organisationsfrågor: Valberedningen föreslår att en grupp ”valberedning” tillsätts inför
2018. Gruppen bör bestå av minst 3 medlemmar. Nuvarande valberedning arbetar med
detta. Vid ett extra styrelsemöte den 5/2 går styrelsen igenom frågor som gäller 
årsmötet.

§6 Föreningens aktiviteter: 

Föregående månadsträff uppskattades av många. Den innehöll Luciatåg från Västanviks 
folkhögskola och sång av Siljansnäs manskör. Vid kommande månadsträff underhåller Bo 
Senter med sin tolkning av Elvis. 

§7 Övriga frågor:



  Modevisning i Tibble bystuga den 26/4 diskuterades. 
 Vid anmälan till olika cirklar är det bra om anmälningslistor finns i foajen samma dag 

som cirklarna presenteras.

§8 Nästa möte, tid, fika, sammanfattning av dagens möte

 Nästa styrelsemöte är den 5/2 kl.14.00 i SV lokaler. Gunilla bjuder på fika.
 Eva skriver en kort sammanfattning av dagens möte till hemsidan.

Leksand den 11/1  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.

                                                                                                                                                                      


