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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  11 november 2020  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

Monika Svensson MSV 

  Lena Petersson LP 

Anita Algers  AA 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

Tage Svensson TS 

 

 

P g av nya restriktioner från FHM (Folkhälsomyndigheten) avbokas Lennart Bengtsson, 

inbjuden till mötet för att tala om Facebook och därför deltar ej heller Sven Svensson och 

Dick Olsén i mötet. 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta videomöte.  

Efter litet strul med ljud och bild startar vi. Det viktigaste att ta ställning till och besluta om är 

Julträffar, Lökeberg och årsmötet 2021. 

 

2. Dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkändes. 

-Förra mötets protokoll     

-Rapporter  

-Kommande aktiviteter 

-Ekonomi 

-Fototävlingen 

-Inför årsmötet 

 

 

3. Föregående protokoll 

 

-Facebook – Mötet med Lennart Bengtsson framskjutet tills våren. 

-Kopiering – Ale kontorsservice har meddelat att de upphör med denna tjänst. 

-Filmvisning av lokala filmer – Kontakt tagen med Marita, Folkets Hus, för ev visning av 

Anders Lundins lokala filmer.    BS 

-Marknadskommittén (MAK), inköp – Anita redovisar vad som finns– 46 st reflexbrickor och 

46 st kundvagnsbrickor, några tygkassar, kepsar och pennor. Inget större lager. AA 

-Tisdagsvandring – Försök med ”lättare lokala vandringar” i våra olika tätorter,- ingen större 

anslutning, de som deltog är de som redan är aktiva måndags- eller fredagsvandrare. 

Beslut: Ingen fortsättning med tisdagsvandringar.   AP 
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4. Rapporter 

 

-Klippan – 29 st deltagare, mycket lyckat men kallt. 

-Vandringar – Tisdagsvandring ,se ovan.  

Måndagsvandring – stavgång i Dammekärr fortsätter. 

Fredagsvandring fortsätter, bestämmes från gång till gång. Se Gästboken. AP 

-Senaste besöket i Nödinge Kyrka mycket bra, medlemmar mycket intresserade, fick liten 

sammanställning av besöket, men ville veta mera, fick tips på böcker m m. BS 

-Bilrallyt – 16 ekipage med 1-4 deltagare startade. Uppskattat av deltagarna, litet 

långdraget för funktionärerna, korta ner tiden emellan de startande nästa gång. MSV 

-Biobesök – 26 st kom och såg Min Pappa Marianne. Uppskattat, gott om plats.  AP 

-Indragning av kontorsservice – Kopiering - Ale kontorsservice har meddelat att de upphör 

med sin verksamhet, med 1 veckas uppsägning, dåligt med så kort varsel.   

Det finns flera företag i Ale Kommun som utför kopierings- och tryckeritjänster.  

Det ska vara lättillgängligt för oss. Kolla priser?   IG 

  

5. Kommande aktiviteter 

 

-Bilrally 18 november – 15 ekipage anmälda. Ungefär samma som tidigare rally, utbyte     

av några frågor. De flesta funktionärerna ställer upp igen.  MSV 

-Nya kyrkobesök i Starrkärrs kyrka - inställda p g av Covid-19 smitta. De planerade 

kyrkobesöken skjuts fram till våren.      BS 

 

-Julfest 26 november– Våra lokala julträffar kommer att ställas in p g av nya restriktioner 

gällande corona. Diskussion om att ordna någon utomhusaktivitet med korvgrillning eller 

liknande. Ej bra att många samlas, ej heller lätt med tanke på väder om vi ska stå ute.       

Vi får skjuta fram det till våren, ev någon påskträff om corona gett sig.  

Barbro kommer att meddela Marita, Folkets Hus, att alla våra julträffar är inställda. BS 

Jultallrik och alla lokaler kommer att avbokas. 

Vi kommer skicka brev till alla anmälda, och meddela att våra Julträffar är inställda.  

Vi kommer att ställa en fråga till de som redan betalt om de kan tänka sig att skänka 

pengarna till någon välgörenhet? Vilken?  

De som vill ha pengar tillbaka måste meddela Gun till vilket konto pengar ska återbetalas. 

Beslut: Iris och Alf sammanställer brev enl ovan.   IG/AP 

 

-Lucia 13 december – Guntorps Lucia har mailat till SPF/Eva Alklev-Jönsson och meddelat 

ungefärlig planering för Luciaturnén. Vi arrangerar ej men sponsrar gärna, vi meddelar Eva 

Alklev Jönsson.     AP 

Beslut: Vi beslutar att sponsra Guntorps Lucia med 2000 kr. 

 

-Lökeberg 12 o 14 januari 2020 - Funktionärsträffar med endast 30 personer /träff.        

Båda träffarna avbokas p g av corona. Framflyttas.   BS 

 

6. Ekonomi 

 

F n +24 000 kr men av detta är 3700 kr inbetalt för jultallrikar. Ska återbetalas eller ev 

skänkas till välgörenhet. Inga inkomster är väntade, ej heller några större utgifter. 

Slutresultat + c:a 20 000 kr.  

Slutsats: Ekonomin är under kontroll och i balans. 
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Nya medlemmar som ej betalt in sin medlemsavgift bör kontrolleras. Har de ångrat sig bör 

vi ta bort dem ur registret innan årets slut, för att slippa betala för dem. Överlämnas till 

MAK. Gun fixar lista med namn och lämnar över till Anita, MAK.  GA 

7. Fototävlingen 

Anita visar det foto som MAK har valt ut – Alf påpekar att detta foto är ej i stående format, 

vilket det bör vara. Anita tar tillbaka det till MAK och återkommer.  AA 

 

8. Inför årsmötet  

 

Hur genomför vi ett coronasäkert årsmöte –Diskussioner om hur vi ska kunna genomföra 

det, mail och brev till alla medlemmar?, hur röstar man?, revisionsberättelsen måste 

godkännas och styrelsen ges ansvarsfrihet. Om ej blockeras våra bankkonton.  GA 

Beslut: Årsmötet 2 februari– lokal avbokas. Beslutas vid nästa styrelsemöte hur vi ska 

genomföra årsmötet. 

 

Alf har talat med Kerstin Öberg som lovat att ställa samman vår verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan.  

Axel håller i sammanställningen av funktionärslistan.   AS 

-Varje kommitté ska skicka in de uppgifter som behövs för verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplan till Kerstin Öberg  mail kerstin.oberg.nodinge@gmail.com. 

 

9. Övrigt- 

 

-Träff med nya medlemmar och Semmelfest – ställs in tills vidare - framflyttas. 

-Ambassadörsutbildning – Inbjudan till extra ambassadörsutbildning i projektet ”Inte ensam” 

har erbjudits från SPF centralt - ingen anmäles. 

-Folkhälsovecka april/maj – Även detta från SPF centralt –” en gemensam vecka för hela 

förbundet med olika aktiviteter som genomsyras av temat folkhälsa ” 

Vi kommer att delta och vara aktiva denna vecka, mer info längre fram när datum är 

bestämt.  

Fundera på lämpliga aktiviteter, tipspromenader, studiebesök, musikquiz m m.- alla våra 

kommittéer bör deltaga. 

 

10.  Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 2 december 2020, plats o tid meddelas senare. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 

mailto:kerstin.oberg.nodinge@gmail.com

