
 PROTOKOLL
             Styrelsemöte nr 06 2018

Plats: SPF:s kansli
Tid: 2018-09-05
Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Gunnar Andersson,  Lars-Åke Carlsson, Marianne Häggblom, Per Kjellin, Lennart 
Nilsson,  Ivar Josefsson, Bengt-Olof Olsson, Bengt Simonsson, Stig Sjöholm,  
Meddelat förhinder: Mona Engberg.
Hemsidesansvarig: Sten Franson.

§ 51                  Mötet öppnas
Ordförande Lennart Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar närvarande 
ledamöter  välkomna. 

 § 52                 Val av justerare
                           Bengt Simonsson att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen             
                           bifaller förslaget.                          
§ 53                 Godkännande av dagordning  

           Förslaget till dagordning antas med  tillägg  från: Lars-Åke Carlsson, Per Kjellin. 
 Lennart Nilsson. 

§ 54                Föregående protokoll 2018-06-13
             a) Protokollet från styrelsemötet 13 juni, vilket skickats med e-post till         
             styrelseledamöterna granskades, godkändes och lades till handlingarna.       
              
             b) Åtgärdslista 13 juni
             Presenterades. Samtliga åtgärder är under bearbetning.

 
§ 55                 Ekonomi  
                        a) Rapport över det nuvarande läget
                          Kassör Per Kjellin presenterade en budgetuppföljning för jan-aug 2018. För 2018 

planerad budget har 56 % använts. Stabil ekonomi och inget alarmerande har 
             upptäckts. Styrelsen godkänner redovisad rapport.

 
             b) Kostnadsersättning 
           En enig distriktsstyrelse beslutar utbetala redovisat belopp från B Hållèn

 
§ 56             Beslutsfrågor

          a) Datum och plats för utbildning/fortbildning i Miriam
           Medlemsregisteransvarig Bengt-Olof  Olsson har tillfrågat Sabina Brogård om hon  
          har  möjlighet att medverka i utbildning/fortbildning till nytillträdda   
          medlemsregisteransvariga i lokalföreningarna. Aktuella är ca 20 personer som enligt  
          Sabinas önskan kommer att indelas i två grupper. Vuxenskolan i Borlänge och SPF s  
          lokaler i Mora är föreslagna kursorter. Stig Sjöholm undersökerlokal möjligheterna i 
          Mora och Bengt Simonsson i Borlänge. Bengt-Olof Olsson skriver inbjudan och 
          ansvarar för genomförande av kursen.



         b) Deltagande i kurs i Jönköping 26/9 
         Ivar Josefsson (KPR) tackar nej till erbjudande om att delta i kurs i Jönköping om

                      projektet kring  vårdcentralers tillgänglighet för seniorer. Projektet har fått stor
          uppmärksamhet. Styrelsen föreslår att Ivar presenterar projektet vid kommande 
           KPR/LPR distriktsmöte 25 oktober. Kan ”Jönköpingsprojektet” vara en modell för
                      Dalarna?  Vid intresse kan ev intresserade medlemmar bilda en grupp tillsammans  

         med Ivar, gå vidare och undersöka möjligheter till fördjupad kunskap i denna fråga. I
                      Förbundets webbutik finns en presentation av ”Jönköpingsprojektet”. 

         c) Datum för samverkansområdesträffar
                      Tider för tidigare beslutade samverkansområdesträffar under hösten är i nuläget inte 

         helt klara. Ordförande Lennart Nilsson återkommer digitalt med tiderna när samtliga 
         berörda föreningar inkommit med aktuella tider.

 
         d) Körstämman 21 oktober 

                      Ordf Lennart Nilsson, kassör Per Kjellin och ersättare för Margareta Dunkars är nu        
         huvudansvariga för genomförandet av körstämman i Kristinehallen den 21 oktober. 
         Bestämdes att ingen kollekt kommer att tas upp denna gång.

    
§ 57              Rapporter
           a) Medlemsutvecklingen

          Fortfarande förekommer problem med att få fram statistik över antalet medlemmar.
                       Förbundet arbetar kontinuerligt med att förbättra och underlätta denna process. Den 

          21/8 rapporteras totalt 9.419 medlemmar i Daladistriktet. Statistiken för Dalarna 
          uppvisar för flera föreningar röda siffror – endast fem lokalföreningar rapporterar 
          medlemsökningar.

          b)KPR/LPR
          Nästa Inspirationsdag blir den 18 oktober på hotell Lerdalshöjden,Rättvik.
          Inbjudan kommer senare. 

        c) Möte med PRO och SKPF
          I mötet med PRO och SKPF deltog från distriktsstyrelsen ledamöterna Per Kjellin och 
          Bengt Simonsson. Ett bra sätt att träffas  förslagsvis 1 ggr/kvartal.
          Styrelsen ser positivt på det fortsatta samarbetet på distriktsnivå. 

         d) Kontakt med Malin Skinnars
          Ledamot Ivar Josefsson har enligt önskemål från styrelsen haft kontakt med Malin 
          Skinnars forskare, Uppsala som doktorerat inom området nutrition  och äldre.  Hon 
          kommer till KPR/LPR mötet 18 /10.

          e) Möte med SPF Seniorerna Svärdsjö
          Ordförande Lennart Nilsson har besökt SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken och 
          diskuterat aktuella stadgar och demokrati.

          f) Deltagande i månadsmöte hos SPF Seniorerna Tuna-Säter
          Ordförande Lennart Nilsson deltog i senaste månadsmötet hos SPF Seniorerna 

           Tuna-Säter.
.



         g) Utbetalning av bidrag inför valet
          SPF Seniorerna Grangärde-Ludvika, Avesta, Borlänge,Mora rapporterar om aktuella 
          hearings kring valfrågor. I SPF Seniorerna Avestas utfrågning av politiker deltog
          företrädare för alla pensionärsorganisationer. Föreningarna hade i förväg lämnat  
          aktuella frågor till närvarande  politiker, vilket uppskattades mycket. Önskemål om 
          uppföljning av diskussionerna om 2 år. Reportage från respektive hearings har också 
          varit införda i lokalpressen. Kassör Per Kjellin vill få in det verkliga beloppet på 
          kostnader från de föreningar som har sökt  ekonomiskt bidrag för genomförande av 
          utförda valaktiviteter 

         h) Information om kampanjen om fallolyckor  - Balansera mera
         Vice ordförande Lars Åke Carlsson informerar om Socialstyrelsens och Förbundets nya 
         kampanjvecka (se hemsidan) om Balansera mera. Kampanjen gäller nytt och 
         uppdaterat material. Socialstyrelsens material hittar du på 
         www.socialstyrelsen.se/balanseramera.

    
§ 58          Skrivelser

        Ej aktuellt denna gång

§ 59          Diskussionsfrågor
       a)  Höstens konferenser och inspirationsdagar
         16 oktober; Folkhälsa, Väntjänst 
         18 oktober; Aktuella frågor inom KPR/LPR
         25 oktober; Ordförandekonferens
         25 oktober; Inspirationsdag för Rekryteringsansvariga
         8   november; Inspirationsdag, Episerver och Miriam (erfarenhetsutbyte)

                      15 november, Inspirationsdag, Trafikansvariga
         Plats: hotell Lerdalshöjden, Rättvik

                      b) Årsmötet 2019
         Lars Åke Carlsson och Ivar Josefsson undersöker om lämpliga lokaler finns i Avesta        
         alternativt Hedemora. Frågan återkommer vid styrelsemötet i oktober. 
          

§ 60            Övriga frågor
          a) Möte med verksamhetsansvariga
          Planeras preliminärt under november. Information om tidpunkt meddelas vid nästa 
          möte.
          b) Stadgegruppens Dialogmöten hösten 2018
          Den 14 november kommer Lena Gustavsson från förbundets stadgegrupp till vårt   
          styrelsemöte för att diskutera frågor kring utformningen av nuvarande stadgar
          (till styrelsen utlämnat material). Medverkar gör bl a Lars Ahlm från stadgegruppen, 
          c) Distriktets hemsida

                       Webbredaktör Sten Franson inforemar om fortsatt utveckling av hemsidam.Målet är  
          att den skall vara levande och ständigt förändras.En enkät har varit utskickad till 
          föreningarna. Åtta föreningar har svarat och resultat varierade med både plus och  

                       minus. En resekalender är inlagd på hemsidan. Sten önskar gärna få in information     
          och synpunkter som kan vara av intresse för medlemmarna. 



§ 61           Nästa möte:
         Planeras till  17 oktober på SPF Seniorernas exp Trotzgatan 35, Falun

                        MÖTET AVSLUTAS

Lennart Nilsson  Marianne Häggblom Bengt Simonsson
  

  
                 

 

           
  
 

 
  



 


