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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  17 april 2019 

Plats:  Servicehuset, Bohus 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson  MSV 

  Doris Gustafsson DG 

  Alf Persson  AP 

Ej närvarande: Tage Svensson TS 

 

Inbjuden till dagens möte:  Krister Sjöstrand, medlemsregisteransvarig. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2019-03-20 godkändes. 

 

§4 Medlemsutveckling, medlemsregistret  Miriam  

• Krister redovisar medlemsutvecklingen fr o m 1/1-19 t om 17/4-19, SPF Ale har ökat 

från 772 till 782 st medlemmar.  

26 st medlemmar har f n ej betalt, Krister har tagit ut lista på dessa. Ska vi följa upp 

detta? Tage brukar kolla detta.  

Födda på 50-talet: Av 69 nya medlemmar den senaste 13 mån-perioden är 25 st födda 

på 50-talet. 

• Ang skötsel av vårt medlemsregister, vilka är behöriga, Krister överlämnar lista med 

uppgifter. Ingen ersättare för Krister o Kerstin, vid akut läge har Hans Ekvall behörighet 

att gå in i vårt register. Bra manualer finns. 

• Ang ”datakrasch” – behöver vi en ”back-up” av registret. 

Beslut:  Krister tar tag i det med back-up. Ingen ytterligare behörig ersättare tillsätts. 

 

• E-postutskick – fråga till support vad vi ska svara våra medlemmar som ej får utskick. 

Svar: Det är lokalt hos mottagaren. - Brandväggar? Ej betrodd avsändare - ändras hos 

mottagaren. Operatör? Full mailbox, hamnar i skräppost. 

• SMS – Vi avvaktar mer information från SPF centralt. F n har 343 av våra medlemmar 

mobilnummer i registret.   
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• Välkomstbrev till nya medlemmar – Något som behöver ändras? 

Krister visar brevet och berättar vad som skickas med: Bladet med Våra rabatter,  

senaste mail-utskicket, upplysningar om försäkringar som kan tecknas, information om 

mötesförsäkring som gäller vid våra aktiviteter, samt Medlemskort.    

Beslut: Välkomstbrev behöver ej ändras, - även OK med övrigt innehåll. 

 

• Ang utskick till 65- och 67-åringar – Förbundet centralt erbjuder utskick av rekryterings-

brev för en kostnad av 6:-/brev. Totalt 111 st 67-åringar och 106 st 65-åringar. 

Beslut: Utskick via SPF centralt till både 65- och 67-åringar. Krister ordnar det.   KS 

 

• Hemsidan – Behöver uppdateras. Krister kan ändra styrelsens uppgifter och vissa 

funktionärer, men inte alla i de olika kommittéerna. Kanske räcker att kommitté-  

ansvarig finns med. Rubriker? Vem ändrar? Sven? 

     Beslut:  Monica kollar med Sven.     MSV 

 

§5 Korta rapporter, Utvärderingar, Kalendarium mm 

 

• Programhäftet – Kommentarer, funderingar, svårt att hitta – vi samlar ihop alla frågor 

och önskemål och tar upp det med Marknadskommittén. 

Beslut: Tas upp av styrelsen med Marknadskommittén till hösten. 

 

• Hörselföredrag – ytterligare ett föredrag planeras, alla fick inte plats vid förra tillfället. 

Flera står på väntelista – Monica tar kontakt med Ulla Lignell och planerar för nästa 

tillfälle. Större lokal? Fler deltagare? Ej bra – c:a 40 st lämpligt antal för att man t ex 

ska våga ställa frågor och hinna få svar. Monica återkommer. MSV 

• Fredagsvandringarna – lågt antal vandrare, c:a 20 st, tidigare många fler vandrare. 

Varför? För långt att gå? De nya yngre medlemmarna ej motiverade ännu?  

 Mail-utskick görs men verkar inte ha gett något hittills. Förslag? 

• Juridik för Seniorer – mycket uppskattat, efterfrågat – När blir nästa föredrag? Vi har 

c:a 30 på väntelista. Axel undersöker när det kan bli aktuellt. AS 

• Distriktsstämman – Peter Sikström, SPF:s generalsekreterare, mycket bra föredrags-

hållare.Informerade om alla turer vad gäller vårt pensionssystem.  

I övrigt sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

Refräng och compani stod för underhållningen. 

• Mannekänguppvisningen – 160 st anmälda, får vara max 135 st i lokalen, dvs alla kom 

inte med.  

• Hjärnkoll – Doris tog kontakt med Monica, som undersöker om vi har något lag att 

anmäla. Monica har varit med i laget tidigare, kan ej i år. Anmälning senast 2 maj. 

• Poppe – Vi har c:a 50 st anmälda, ytterligare utskick ska göras.                  IG 

Fråga ställd till Gun, varför 50 kr i entré? Och inte 60 kr som vid övriga träffar. – Endast 

kaffe och bulle, självservering. 

• 85+ - 21 maj, Iris gör inbjudan som skickas ut i separat brev, 57 st enl Kristers lista. 

Barbro håller i planeringen. 
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• Informationsutskick 65/67 år – Se §4 – Beslut: Utskick via SPF centralt kommer att 

beställas av Krister.    KS 

• Träffa Brukarrådsrepresentanterna – viktigt att vi får träffa dem, de får träffa oss och 

att de får träffa varandra, det kan vara som en uppmuntran till alla som arbetar i de 

olika brukarrådsgrupperna. De kan få tips om olika upplägg, få veta vart de ska vända 

sig och att vi får veta vilket jobb de gör. Många är äldre, har varit med länge, vi behöver  

få in nya funktionärer även som brukarrådsrepresentanter, då måste även vi veta vad 

de gör. Axel tar tag i det.    AS 

• Träffpunkt Backavik – lämpligt att styrelsen och de nya ansvariga träffas. Se ovan. AS 

• Träffa webbansvarige Sven – bjuder in honom till styrelsemötet 12 juni. MSV 

• Majträff 15 maj – Iris tar fram Inbjudan tillsammans med lokalombud i Kilanda Ölanda 

Starrkärr. Iris håller i mail- och brevutskick.   IG 

• SPF firar 80-årsjubileum i år. Hur gammal är vår lokala SPF-förening, 40 år??? 

Ska vi ha något firande?  

• Nationaldagskarneval 6 juni i Nödinge, runt Ale Torg och Klöverstigen, fråga från Eva 

Jalvemyr om SPF ska ställa upp. Marknadskommittén bestämmer själva. 

Föreningsdag för seniorer 28/5 i Bohus, Marknadskommittén ställer upp där och repre-

senterar SPF.  

 

Idé – och Utvecklingsgruppen redovisar 

Gruppen har haft 2 möten. Frågor de tagit upp enl nedan. 

• Nya funktionärer – lista på 50-talister finns hos Kerstin. Försöka få med nya. 

• Lokal – Kerstin har kontaktat Rikshem som kontaktat Kommunen, Birgitta Lundkvist, 

som funnit en passus att ”pensionärsföreningar” ska få tillgång till lokaler, fler än PRO?  

• Brev 65/67-åringar – Beslut se ovan. 

• Månadsträff – Med tips i vardagen!  Dessa träffar får ej inkräkta på befintliga Månads-

träffar och Träffpunkt Backavik. 

• Temadagar – Ev tillsätta en Medlemskommitté som håller i detta. 

• Läsecirkel – Kerstin har varit i kontakt med Vuxenskolan vad gäller cirkelverksamhet. 

Kanske kan vi delta i Bibliotekets läsecirklar som finns och är intresserade av att få  

fler deltagare. Vi måste inte ha egna cirklar – använd det som finns! 

• Abbonnemang – Operan, Konserthuset, Teatern – en grupp att gå tillsammans med.  

SKR ordnar inga teaterbiljetter f n,  intresset från medlemmarna alltför dåligt,  

Alldeles för mycket tid för SKR att lägga ner med det svaga intresset. 

• Uppföljning av kontakten med Nya medlemmar – kommer de till träffar, åker med på 

resor, går med på vandringar osv. Bordsplacering vid våra träffar? 

• Nya medlemmar – invandrare? Hur få med dessa. Biblioteket har språkkafé. 
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Ekonomisk redovisning av Gun 15/5 – flyttas fram till styrelsemötet 12/6. GA 

 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 15 maj kl 9.00 i Nols Folkets Hus 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 

 

   

 

 

 

 


