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Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  15 juli 2020  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Axel Sager  AS 

Tage Svensson TS 

Monika Svensson MSV 

  Lena Petersson LP 

  

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till detta extra möte. 

 

Att ta upp på mötet 

 

-Föregående protokoll     

-Höstens aktiviteter 

-Fredagsvandringarna 

-SKR     

-Nya funktionärer  

-Kondoleansbrev 

 

Föregående protokoll  

 

-Stöd till kören – Lena håller kontakt med Doris som tar kontakt med ev ackompanjatör. 

Ej klart.  

-Ale Attitude – Monica ordnar detta med biobiljetter och litet tack. 

-Funktionärslista på hemsidan –Sven har lagt in den på vår ”protokollssida”.  

 

  

Höstens aktiviteter 

De flesta av höstens inomhusaktiviteter är beroende av restriktioner gällande Covid 19.               

-Sensommarfest 16 sept – Avvakta!                                                                                                                                             

-Backavik 30 sept – Ev i församlingshemmet, Ann-Louise, Backaviksgruppen, kan ta 

kontakt med Barbro och få uppgifter för bokning av lokalen.                                                                           

-Höstfest 6 oktober - lokal ej avbokad, men tveksamt om festen blir av. BS.                            

-Träff nya medlemmar 20 okt – fåtal nya medlemmar. Träff utgår.  IG                                              

-Backavikträffar under hösten – se ovan, ev flytt till församlingshemmet alt ställas in.                       

-Julbord 26 nov – tveksamt, i så fall blir det inget julbord utan endast jultallrik.                                           

-Lucia 15 dec – tveksamt om det blir något luciafirande i år.  

Fredagsvandringar 

Fredagsvandrarna promenerar varje vecka. I Gästboken kan man se var vandringen går 

och var man träffas. C:a 15 – 25 deltagare varje gång. 
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SKR 

 

-Polenresan – Ej tillräckligt många deltagare?? Får vi åka? 

-Olidan, Trollhättan – Avbokas 15 juli em. Återkommer kanske 2021. 

 

 Nya funktionärer 

 

-Ny funktionär i SKR-kommittén – Intresseförfrågan och önskemål om tips på ny medlem 

har inte givit någon respons. Kanske helt fel tidpunkt nu, när det mesta ligger nere. 

-Ny medlem i styrelsen – fråga har ställts till några utvalda, men ingen intresserad. 

Diskussion i styrelsen – Avvakta tills längre fram. 

 

 Kondoleansbrev 

 

Vårt nuvarande kondoleansbrev gammalt och opersonligt. Gun o Alf har tillsammans tagit 

fram förslag som redovisats och styrelsen har kommit med synpunkter. Ett av alternativen 

har valts ut med vissa ändringar. Lena undersöker tryckning av detta. 

Beslut: Kondoleansbrev tryckes i 100 exemplar, C5-format och litet hårdare papper.   LP 

 

 Övrigt 

 

Axel tar upp fråga om minnesstunden vid våra årsmöten.  

– Varför läses inte alla namnen på våra avlidna medlemmar upp vid detta tillfälle? 

Diskussion.      AS 

 

Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 19 augusti 2020, plats o tid meddelas senare. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


