
                                                                           

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

Datum:  13 juni 2018 

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande : Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson  GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Monica Svensson MSV 

  Owe Dafgård  OD 

  Doris Gustafsson DG 

  Kerstin Öberg KÖ 

Inbjuden till dagens möte:   Krister Sjöstrand KS, medlemssekreterare. 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsens protokoll 2018-05-16 godkändes. 

§4 Utvärderingar, redovisning och uppföljning 

-Hjärnkoll – SPF Seniorerna Ales lag, bestående av Uno Pettersson, Monica Svensson och 
Claes-Hugo Larsson, tillsammans med SPF Flundres lag slutade på samma poäng. Utslags-
frågorna tog slut, fortfarande samma poäng, då måste lagen skiljas åt med en ”gissningsfråga” 
där det lag som kom närmast vann. Det blev SPF Flundre.  MS 
 
-Brukarrådsträffen – 6 brukarrådsrepresentanter deltog och fyra från styrelsen, Axel, Tage, 
Doris och Iris. Var och en berättade om hur brukarråden fungerar på resp lokaldel och vilka 
organisationer som deltar i brukarråden. Bra fungerande på flera boenden, mer eller mindre 
hjälp av personal och enhetschef. Anteckningar förda av Iris har mailats till samtliga deltagare. 
Vi i SPF ska bli bättre på att sprida information om Brukarråden vid våra träffar.  
En sammanställning med ”Riktlinjer för Brukarråd” finns. 
Beslut: Axel ska maila ”Riktlinjer för brukarråd” till samtliga brukarrådsrepresentanter samt 
styrelsemedlemmar.     AS 
 
-Sommarfesten – 141 st deltagare, varav 2 st betalande.  
God mat, bra underhållning, många har tackat. Positivt! 
Lotterierna – litet strul, alla lotter ej sålda. Alla gäster tog inte vägen förbi lottförsäljning och 
välkomstdrink utan gick direkt in i salen och tog plats. Nästa år måste vi visa in förbi lottförsälj-
ning och dessutom dela upp lottförsäljning i ”åror” och ”ringar” och redovisa var för sig. 
 
Nettokostnaden för Sommarfesten blev 17.000 kr.  
Musikunderhållningen kostade 2.300 kr. Lotterierna gav 5.900 kr. 
2 st betalande gav 290 kr. 

 



                                                                           

§5 Riktlinjer för Lokalkommittéernas Träffar 

-Förslaget om Betydelsen, innehållet och kostnaden för träffen, samt hur betalning ska  
ske togs upp till diskussion.  
Inträdet 60 kr ändras inte. Vi provar med frivillig förskottsinbetalning i höst. 
Nästa år vill vi införa obligatorisk förskottsinbetalning av inträdet och ingen återbetalning. 
Detta ska vi först diskutera med representanterna för lokalkommittéerna.       
 
-Träff med styrelsen och sammankallande (sk) i lokalkommittéerna, Axel bjuder in till styrelse-
mötet 12 september.     AS 
 
-Lista över lokalmedlemmar –  Krister får i uppdrag att ta fram en lista på lokalmedlemmar i 
Starrkärr att lämnas till dess lokalkommitté innan Sensommarträffen 5 september. KS 
 
Övriga lokalkommittéer kommer även de att få listor med sina lokalmedlemmar, Krister får i 
uppdrag att ta fram listor baserade på postnummer. Överlämnas till sk i lokalkommittéerna vid 
styrelsemötet 12 september.       KS 
 

§6 Medlemssekreterarrapport 

Krister Sjöstrand, inbjuden för att informera om medlemsutveckling, arbete med medlemsre-
gistret, Miriam och svara på frågor. 
Det mesta fungerar bra nu förutom statistiken. Siffran för antal medlemmar 1:a januari  ändras 
allteftersom medlem kommer till eller försvinner Det finns ingen ruta att fylla i för återinträdda 
eller för de som bytt förening. 
Hot-mail hamnar på skräppost.  
Det finns ”gamla mailkonton” som tidigare användes för utskicken, diskussion kring dessa. 
Beslut:  Ta bort våra gamla mailkonton.    KS 
 
Beslut: Ta fram listor över lokalmedlemmar se §5.    
 
Ang läsbehörighet - endast styrelsemedlemmar har denna behörighet. 
 
Ansökan på hemsidan – om Krister inte registrerar den samma dag som den skickas in måste 
han ändra datum för hand till registreringsdag för att alla försäkringar ska gälla. 
 
-Medlemsutvecklingen – Vid årsskiftet var vi 782 st -  nu 766 st. 46 st nya har tillkommit, varav 
13 som anmälde sig som lokalmedlemmar i höstas. Utträdda 37 st samt avlidna 10 st. 
Diskussion om våra lokalmedlemmar. Hur registrera? 
Beslut:  Alla nya medlemmar ska registreras direkt vid anmälan.  KS 
 
Tage har ringt runt till gamla medlemmar som ej betalat, - några utträdda, Krister har ändrat, 
men fortfarande 7 st som ej betalat.  
 
Alla nya medlemmar har betalat avgiften.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

§7 Övriga frågor 
 
-Kalendarium 2019  - Owe presenterar  Förslag på datum för årsmöte, träffar och fester 2019. 
Förslaget diskuteras och vissa datum ändras, samt tider för träffarna, t ex Mannekängträffen 
tidigareläggs för att deltagarna ska hinna handla på Manufakturen innan stängningstid. 
Dessutom senareläggs träffarna i Ledet för att det ska finnas tillgängliga parkeringsplatser. 
Beslut: Axel och Tage går igenom och justerar förslaget.  AS, TS 
 
Information om Hörsel - Backavik 19 september kl 11.00-13.00.  
Arbetsgruppen för Äldres Hälsa har bjudit in Ulla Lignell som föreläsare till en informationsträff 
om vår hörsel.     MS 
 
-Utskick till nya pensionärer – Kerstin och Gun presenterade var sitt förslag med ” Inbjudan att 
bli medlem i SPF”. Diskussion om hur detta ska se ut, förslag om ändringar. 
Nya medlemmar – listor på dessa, Krister kan ta ut listor men dessa måste kontrolleras då de 
ej uppdateras – avflyttade, döda.  
Kerstin kan nog ta fram adresser via ”Birthday”, t ex födda -53, Älvängen.  
Viktigt! - om vi använder ”köpta” adresser måste vi ange källan. 
Beslut: Kerstin tar fram ”Inbjudan till 65-åringar” för utskick till hösten. KÖ 
 
-Behov av förråd – Kan finnas förråd i Seniorboendet, nätförråd, ett för varje boende. 
Tage undersöker möjligheten för SPF att hyra förråd samt kostnaden för detta. TS  
Svenska Stenhus hyr ut förråd. Kostnad – storlek? 
PRO:s? lokaler i Nödinge – Finns möjlighet för SPF att få ha litet förråd där? Axel tar  
kontakt med enhetschefen i Nödinge och förhör sig om detta.  AS 
 
-Styrelsemöte 22/8-2018 – Axel vill ändra datum för styrelsemötet 15/8 till 22/8. 
Alla kan. Barbro ändrar datum hos Marita.   BS 
 
-Framtidsfullmakt o andra juridiska frågor – Axel har kontakt, kollar datum, återkommer. 
Barbro presenterar ett förslag på ”fullmakt”. 
 
-Ersättare:  

• Utskrift etiketter – Krister o Kerstin, bättre framförhållning, ersättare behövs ej fn. 

• Brevutskick – Axel, Owe och Iris, ersättare behövs ej fn. 

• Bokföringen – Gun, - Axel har fått lösenord till denna, räcker fn. 
 
-Vuxenskolan – Kerstin sammanställer och skickar in uppgifter för att erhålla ”Aktivitetsbidrag”  
-  OBS! till detta behövs uppgifter om antal deltagare.   KÖ 
 
-Annonser i Alekuriren – Kerstin vill annonsera om Bridgen så att de blir fler deltagare. 
Veckans ros till Marita för trevligt ordnad ”sommarbuffé” i samband med vår Sommarfest. 
Beslut:  Veckans ros samt ”Bridge-annons” sätts in i Alekuriren.  AS, KÖ 
 
 
§8 Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 22 augusti kl 9.00 i Folkets Hus, Nol.  
 
Vid protokollet  Justerare 
 
 
 
Iris Gustafsson  Axel Sager 



                                                                           

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


