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20211005 Styrelsemöte, protokoll

Närvarande: Elsie Mas, Urban Näsgärde, Ellen Arnesson, Agneta Lindberg, Eva Jonsson, 
Gunilla Lööw Östning, Rolf Persson, Kerstin Bjarby

Adjungerade: Berit Widholm (valberedningen), Lars Larses (BRÅ)

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg

Till §10 övriga frågor: tillämpning av anmälan

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Förbund och distrikt

Det har varit kongress och nya stadgar har beslutats. Bengt Borkeby går igenom 
dessa för att se om och hur de i så fall påverkar oss. Eventuellt behöver vi se 
över våra egna stadgar och föredragningslistor. Om behov finns tillsätter vi en 
grupp som får till uppgift att se över detta. Vi avvaktar besked från Bengt.

Vi sökte bidrag för de kostnader som vi hade i samband med Kick-Off den 31/8.
Våra kostnader uppgick till 9.000,- och vi fick 3.000,- i bidrag. Det som var dyrt
för oss var annonskostnaderna.

§5 Verksamhetsgrupper KPR, Patientråd, Trafik och BRÅ

KPR, Kerstin har deltagit i en digital utbildning för pensionärsledamöter i värdet
av väl fungerande pensionärsråd. Upplysande på många sätt och konstaterar 
glädjande att vi i Leksand har en bra organisation kring dessa frågor.

Vi har också haft KPR möte i kommunen, mycket av det som avhandlades var 
repris från vad kommunens representanter berättade för oss vid deras besök på 
vårt Årsmöte. Tibble, Covid, vaccination och trygghetsboende. Ofta använder vi
ordet trygghetsboende fast de i själva verket inte uppfyller kraven. Vi blandar 
lätt ihop det med seniorboende. Vi måste tydliggöra skillnaden bättre. Ofta 
framförs klagomål till kommunen över situationer som de inte ansvarar för t.ex 
färdtjänst och kollektivtrafik som regionen har på sitt bord.

Frågan om trygghetsboende finns hos våra olika pensionärsföreningar, den lever
vidare. När vi åter kan träffas ”som vanligt” återtar vi diskussionerna.

Mötesanteckningar från stormöte med kommunala handikapprådet, 
pensionärsrådet och patientrådet den 24/5 2021 samt mötesanteckningar från 
kommunala pensionärsrådet den 20/9 2021 finns att läsa på kommunens 
hemsida samt vår egen.

Patientråd, vi gick igenom arbetsbeskrivningen och fann att den är tillräcklig. 
Beslut: att bjuda in Susanne Höglund, chef för vårdcentralen till en av våra 
kommande medlemsträffar. Vi tror att medlemmarna skulle uppskatta aktuell 
information gällande vårdcentralen
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§5 forts.

BRÅ, Urban och Lars berättar att idag finns ingen som har uppdraget på 
kommunen men att kommunen och polisen har ett samarbete. Självfallet finns 
det både vardagsbus och problem men i det stora hela säger man att ”Leksand är
rena Sörgården”

Vi diskuterade att bjuda in någon från kommunen alt. någon polis för att berätta 
om situationen hos oss. Att också ta upp olika former av bedrägerier som äldre 
riskerar att råka ut för. 

Beslut: Urban får i uppdrag att kontakta kommunen för att höra hur de tänker 
kring BRÅ.

En fråga väcktes: Ska kanske BRÅ och Trafik slås ihop? Tankar kring detta 
diskuterades. Vi avvaktar vad Urban får för besked och hänskjuter diskussionen.

§6 Övriga grupper, klubbvärdar, information, hörsel läkemedel, valberedning

Friskvård: Mötet i oktober ska vara i Övermo bystuga och gruppen frågar 
styrelsen vad ska vi ta i inträde?

Enligt tidigare beslut kommer vi att ha differentierade inträden beroende på vem
som bjuds in att föreläsa eller underhålla. Vi ska också ta höjd för 
annonskostnader som tillkommer inför varje medlemsträff.

Beslut: Vi höjer grundavgiften från 50,- till 60,- i inträdesavgift för s.k. vanliga 
medlemsträffar.

Valberedning/funktionärer: Eva och Berit uppdaterar vår interna 
funktionärslista. Berit kollar klubbvärdar, lokal och teknik. Urban kollar 
infogruppen. Eva kontaktar programgruppen, Leif för uppdatering av listan samt
inbjuder programgruppen till en träff med styrelsen. Förslag fredag fm 15/10. 
Eva återkommer med besked.

§7 Budget, medlemsfrågor

Budget: Vi står idag på + 3.576,-

Medlemsfrågor: Nu är det Agneta som är ansvarig för medlemsregistret. Agneta 
och Elsie har varit på utbildning i medlemsregistrering. Den var väldigt lyckad. 
Fick veta att när en medlem avlider försvinner namnet per automatik genom 
folkbokföringsregistret. Väljer man att avsluta sitt medlemskap ligger 
försäkringen kvar hos Skandia i 3 månader innan den avslutas. 

Många funderingar kring medlemsregisreringen. 

Tillägg från Eva i efterhand: Vi fortsätter diskussionen angående slutdatum i 
medlemsregistret. Eva återkommer med kallelse till ett kortare Zoom-möte.

Agneta har bjudit in 15 nya medlemmar via brev till medlemsträff den 11 
oktober, fått 1 svar! Mötet ställs därför in. Vi ber denna medlem att i stället 
komma till medlemsträffen den 18 oktober. 
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§8 Utvecklingsarbete

Diskussion om lokaler och datum för vårens medlemsträffar 2022 hänskjuts till 
nästa möte. Vi lägger punkten högre upp i nästa föredragningslista.

§9 Föreningens aktiviteter

Utvärdering av årsmötet – vi anser oss vara nöjda.

Planering av medlemsträffen den 19 oktober diskuterades. Eva skickar ut 
körschema.

§10 Övriga frågor

Vi måste framöver behöva ta in anmälningar på våra träffar. Detta eftersom vi 
kan komma att vara i lokaler där vi beställer förtäring samt att det är lite lättare 
att planera när man vet hur många som kommer.

Beslut: Fr.o.m. nu kommer vi att tillämpa anmälan till våra träffar.

Eva förtydligar detta för våra medlemmar på nästa medlemsträff.

§11 Nästa möte

OBS! byte av dag 10 november kl. 10.00

§12 Sammanfattning

Dagens möte till hemsidan sammanfattar Kerstin, Urban ändrar åtgärdslistan, 
sköter Facebook och anslagstavlan. Stig ansvarar för hemsidan och gruppmail.

§13 Mötet avslutades

Leksand den 5 oktober 2021

Eva Jonsson, ordf. Kerstin Bjarby, sekr.


