
                            Styrelsemöte den 12/5 2016

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

§1 Mötets ordförande, Kerstin Sjöberg, öppnade mötet.

§2 Föredragningslistan godkändes med tillägg på §7 Övriga frågor. Tillägg: Lokala förmåner

§3 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§4 Rapporter/Uppföljning:

- Förbund och distrikt: Eva Jonsson och Kerstin Sjöberg har deltagit i en 
ordförandekonferens med mycket matnyttigt innehåll. En stor fråga att arbeta med i 
alla föreningar är medlemsrekrytering. De flesta som lämnar förbundet är mellan 45-
60 år, och orsaken är ofta att aktiviteterna som ordnas i föreningarna inte tilltalar 
åldersgruppen. 
Förbundet arbetar bland mycket annat för krav på fria vaccinationer i alla distrikt, att 
det ska finnas kontanter i våra banker, bättre mat på äldreboenden och sänkta 
pensionärsskatter.

- Övriga verksamhetsområden: Två studiecirklar kommer att ordnas under hösten 2016 
i samverkan med SV- ”Försök inte lura mig” med 3 tillfällen samt Hjärt-lungräddning, 
tecken på stroke, hjärtstartare. Antal tillfällen ej bestämt än.
Träff eller information angående hörsel samt koll på läkemedel planeras.
Den 3/10 anordnas övning i halkkörning i Falun. Trafikgruppen deltar.
En demensförening finns i Leksand. Material överlämnat till Friskvård- och 
hälsagruppen.
KPR: Ingegerd Angman blir KPR-representant på Solhem i Insjön.

- Friskvård/hälsa: Nytt är att en frivillig kort promenad görs efter Mat och prat på 
Tegera. Till månadsträffen i oktober, kallad Hälsa och säkerhet, kommer gruppen att 
delegera arbete till både styrelse och programgrupp. Träffen kommer att starta 14.00. 
Höstens skogs- och byvandringar har startat.
Styrelsen beslutade att gruppen ska heta Friskvård och hälsa.
Trafikgruppen behöver utökas.

- Programgrupp: Höstens program ska vara klart till midsommar och arbetet pågår för 
fullt. En Ålandsresa planeras 24-25/10 med besök på Abbamuséet innan 
ombordstigning. Även Gagnef inbjuds. 
Höstens luncher på Tegera: 26/9, 25/10, 30/11
Studiecirklarna ”Försök inte lura mig”och ”Hjärt/lungräddning” planeras.
Gemensam avfärd till danser i Rättvik den 16/9 och 14/10 planeras.



- Släktforskning: Fortsättning planeras till hösten

§5 Inför månadsträffen i Olsnäs:                      
Ca 70 personer är anmälda. Gemensam avfärd från Kulturhuset kl. 11.30. Programmet 
innehåller bl.a. musik och allsång, lunch, rundvandring och information i och om Olsnäs.

§6 Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Den centrala uppbörden fungerar dåligt. 
Föreningens medlemsantal den 1/5 är 420 st medlemmar.

§7 Övriga frågor: Marknadsföringspengar finns att söka från distriktet. Summan är 3000-5000 
kr/förening. Styrelsen beslutade att sätta in en helsides annons i september i 
MagasinLeksand för att locka nya medlemmar till vår förening.                                                        
Kerstin undersöker om föreningen kan få någon lokal förmån av Tegera.                                  En 
skrivelse ska skickas till kommunen angående kommunens engagemang i äldrefrågor.

§8 Nästa styrelsemöte sker tillsammans med programgruppen den 3/8 kl.10.00 för planering 
av sillfesten. Ordinarie styrelsemöte den 11/8 kl.10.00.

Leksand den 12/5 2016

Kerstin Sjöberg                                                                            Gunilla Lööw Östning

Fika den 3/8: Ingegerd (bröd) och Kerstin( kaffe)

    

                               


