
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF seniorerna Leksand 15/9 2016

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

Frånv: Ingvar Gustafsson, Elsie Mas

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat

§2 Föredragningslistan fastställdes med tillägg till Övriga frågor: namnbrickor till styrelsen, 

      nostalgi, valberedning och säkerhet i vardagen samt under Rapporter: BRÅ

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapporter/Uppföljning

 Förbund och distrikt: Marknadsföringspengar ska sökas från distriktet till föreningen 
och en skrivelse skickas in tillsammans med ansökan.

 KPR/LPR/BRÅ: KPR kommer att ha möte i september månad. Rapport lämnas på 
månadsträffen den 21/9. Aktuella ämnen har varit hemtjänst, tryggad hemgång och 
flytt av Limsjögården.
 Föreningens representant fick av övriga styrelsen i uppgift att ta reda på vad som är 
aktuellt inom kommunen och gäller de äldre invånarna. Föreningens representant är 
även ansvarig för Solhem i Insjön där gårdsrådet är mycket aktivt. 
LPR bjuds in till nästa styrelsemöte.
BRÅ har haft en träff där situationen vid Hjultorget diskuterades. Många ungdomar 
samlas där under helgerna.
Friskvård: Några förslag har lämnats från programgruppen till våra ”friskvårdare”.

 Programgrupp: Sammankallande redogjorde för gruppens senaste möte. Olika förslag 
diskuterades. En ny layout till programmet presenterades. Programgruppen arbetar 
vidare med bl.a. vårens program, månadsträffarnas innehåll, Björborevyn i februari, 
Västeråsresa i maj, majträffen.

§5 Inför månadsträffen i oktober

 Medlemmarna i friskvårds- och programgruppen kallas till ett möte inför 
oktoberträffen. Sveasalen hyrs hela dagen.

 Provdukning ska göras för att få plats med 8 personer/bord i Sveasalen



§6 Ekonomi: Föreningens ekonomi är god.

§7 Tegera lunch: Värd vid lunchen den 26/9 är Ingegerd och Eva

§8 Övriga frågor

 Styrelsen går igenom verksamhetsplanen vid styrelsemötet i november.
 Ansökan gällande marknadsföringspengar ska läsas igenom av styrelsemedlemmarna 

till oktobermötet då den ska behandlas.
 Våra verksamhetsansvariga bjuds in till några styrelsemöten för att redogöra för sin 

verksamhet. 
 Fler funktionärer behövs i grupperna och styrelsen. Olika förslag diskuterades. Kontakt

tas med några. En valberedning tillsätts.
Till mötet i oktober bjuds LPR in.

 Ulrika Liljeberg, kommunalråd, bjuds in till månadsträffen i januari. Frågor till henne
 förbereds.                                                                                                                                   

 Studiecirklar i släktforskning börjar inom kort, liksom ”Försök inte lura mig” den 27/10
kl 14-16 i Sveasalen.

 Utbildning i att använda hjärtstartare sker den 19/9 kl 14.00 i SV lokaler. Någon bör 
vid varje månadsträff utses som ansvarig för hjärtstartaren.

 Köksansvarig vid september månadsträff blir Helena Klockaräng. 
 Övrigt: 
 Förslag att någon från SPF ledning medverkar vid en månadsträff. Förslag: Yngve 

Gustafsson
 Beslut att köpa in 2 st ” Lära äldre IT”
 En skrift finns om SPF seniorerna Leksand och dess historia. Denna skrift bör arkiveras 

och även presenteras för medlemmarna, ev.på  decembermötet.
 Styrelsen bör ha namnbrickor. Uppdras åt kassören.
 Kurs ”IT för äldre” ordnas? Ledare?

§9 Mötet avslutades. Nästa möte den 13/10 kl 10.00 i SV lokaler. 

Leksand den 15/9 2016

--------------------------------                                                                       _____________________

Kerstin Sjöberg, ordf.                                                                                                      Gunilla Lööw Östning, sekr.

Fika den 13/10: Gunilla-kaffe, Kerstin-smörgås



     

 


