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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  3 mars 2021  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Axel Sager  AS 

Monika Svensson MSV 

Anita Algers  AA 

Lars Öst  LÖ 

  Lena Petersson LP 

  

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

2. Förslag till dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkännes. 

-Förra mötets protokoll    

-Rapporter 

-Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

-IT-utbildning 

-Läget i ”lokalfrågan” 

-Kontakt med ensamma äldre medlemmar 

-Facebook-sidan 

-Friskvårdsveckan 17- 21 maj     

-Övrigt 

 

3. Förra mötets protokoll  

 

-Info om medlemsavgiften - med i Programhäftet, har nu även lagts upp på Hemsidan  

av Sven. Se lokal information. 

-Ekonomi – Ang önskemål om stöd till Ale Kontakt- och Stödverksamhet – Ännu inget svar 

på Alfs brev till Inga Britt Carlbom med önskemål om information. Vi avvaktar vidare med 

utbetalning tills vi fått svar. 

-Årsmöteshandlingar till distriktet – Klart.   IG 

-Handlingar till bankerna – Klart.   . GA 

Beslut: Förra mötets protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan. 

 

4. Rapporter 

 

-Programhäftet – Postat och klart. 39 annonsörer finns med. 

Även lokala förmåner har fått plats i årets häfte. Ett foto blev fel. I övrigt mycket bra 

upplägg. Slutade dessutom med ett positivt ekonomiskt utfall  

39 annonsörer   + 45 350 kr 

Tryckkostnad     c:a 20 000 kr 

En eloge till Marknadskommittén kommer att framföras av Anita.  AA 
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-Ekonomi – Ang portokostnaden för utskicket av Programhäftet så kan vi ev slippa 

momsen? I så fall kan vi gå tillbaka flera år och få tillbaka moms.  GA 

-Bokföringsprogram Fortnox – Uppdaterat. Bra! Kostnad 3 000 kr/år. GA 

Slutsats: Vår ekonomi är under kontroll. 

 

-Medlemsutvecklingen – F n 780 medlemmar   AP 

1 st medlemsansökning och 5 st ansökningar om utträde har kommit in.  

73 st har ej betalt sin medlemsavgift.  

Påminnelse skickas ut i mars, efter denna är det SPF Ale som får påminna och ev avsluta 

medlemsskapet.  

Beslut: Tas upp på nästa möte. 

    

-Konsthantverksutställning – Upplagd på Hemsidan, några få bidrag har kommit in. Vi får 

bearbeta våra medlemmar, få dem att våga skicka in sina alster. Vi vill ha en mångfald av  

olika hantverk – som stickning, virkning, broderi och även ”bakning”. 

 

5. IT-utbildning 

 

Anita har varit i kontakt med TypIT, redovisar kostnader och alternativ för kurser i 

samarbete med Vuxenskolan. Kursplan? Vad ger den? 

Beslut: Anita tar kontakt med Vuxenskolan, kollar upp kursplan och återkommer. AA 

 

6. Läget i ”lokalfrågan” 

 

Alf har fått del av mejlkonversationen mellan Kerstin Öberg och Kommunen gällande lokal 

för SPF. F n finns material samt mötesprotokoll utspritt hos flera olika medlemmar.  

Frågan om lokal togs dessutom upp när Tyrone Hansson var inbjuden till vårt styrelsemöte 

den 7 oktober 2020. Axel, Anita och Alf har tillsammans sammanställt ett brev om 

lokalfrågan som av Alf mejlats till Mikael Berglund och Tyrone Hansson. 

Beslut: Alf kommer att ”jaga” Tyrone ang lokalfrågan.  AP 

 

7. Kontakt med ensamma äldre medlemmar 

 

Fråga/förslag från Hans Åström – diskussion. Vågar våra medlemmar svara på okänt 

nummer? Meddela i förväg att någon kommer att ringa upp?  

Jourtelefon-tid?– Lämna ut tel-nr och namn till några styrelsemedlemmar som ställer upp 

och tar emot samtal från den som vill ha någon att prata med. Iris o Alf sammanställer. 

Informera via e-mejl, Alekuriren och brev.   IG/AP 

Beslut: Vi gör ett försök med jourtelefon fr o m 15 mars t o m 26 mars, kl 10-12, måndag-

fredag. Utvärdering görs efter avslutat försök. 

 

8. Facebook-sidan 

 

Vi håller på att ersätta den provisoriska Facebooksidan med en sluten Facebookgrupp för 
enbart våra egna medlemmar. 
Administratörer är Alf, Dick Olsén och Sven Svensson. Moderator är Anita Algers 
Beslut: Vi vidareutvecklar Facebookgruppen och ser hur stort medlemmarnas intresse blir. 
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9. Friskvårdsveckan den 17- 21 maj 

 

Uteaktiviteter (troligast)– Arbetsgrupp? Vem håller samman aktiviteterna? 

- Vid Vikingagården, promenad, poängpromenad, korvgrillning – får vi vara där och även ha 

tillgång till Vikingagården, Monica och Lars kollar.   MSV/LÖ 

- Bilrally –repris på ”Bilrally den 14 april”    GA/LP 

- Jerusalema – ”dansa i mindre grupper” t ex i Dammekärr, Doris Gustafsson intresserad, 

kan nog hålla i detta. Kanske testa under våren. 

- Promenad/stavgång i Dammekärr måndagar - fortsätter. C:a 10 st, promenad med 

avstånd emellan deltagarna. 

- Fredagspromenader - fortsätter – 12 - 15 deltagare varje gång, man går i mindre grupper. 

Annonseras ej i Gästboken. 

- Inomhusfest i slutet av maj, mycket tveksamt med tanke på att vaccination ej är klar. 

 

10. Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

 

Diskussionsunderlag enl ovan, uppdaterat och sammanställt av Anita, har skickats ut till 

samtliga styrelsemedlemmar. Diskuteras. 

 

10:1  

-Vår dolda sida för protokoll och andra handlingar – vem kommer in? Ev ska någon strykas 

och någon ny ges tillträde. 

Beslut: Axel och Sven kollar och uppdaterar.   AS 

 

10:2 

-Ang kontakten med KPR -gruppen.  

Beslut: Ordförande bjuder in KPR-representant/er till styrelsemöte 1 gång/halvår.  

 

10:3  

-Ang Guns kontakt med lokalkommittéerna, att 1 gång/år bjuda in sammankallande i 

kommittéerna till ett styrelsemöte? Någon gång/år samla ihop samtliga lokalombud? 

Beslut: Gun funderar på detta. Kommer med förslag.   GA 

 

10:4 

 -Ang läkemedelsombud –Vi kan behöva rekrytera ytterligare en person som kan ha Birgit 

som mentor och avlasta henne. Finn lämplig person. 

-Trafikfrågeansvarig – Jan Peter Eldh – kan informera medlemmarna om trafiksäkerhet och 

andra säkerhetsfrågor. 

-Ang brukarråd - Vakans på några platser, måste lösas. Axel håller kontakt med dem, 

kontaktar valberedningen och arbetar med att få in nya brukarråd. 

-Dataansvarig – Vad innebär det? IT-utbildning för medlemmar? Vem är ansvarig? 

-Ekonomiplanering – Vår ekonomi är god. Vinst får ej vara viktigast vid våra träffar, 

underhållning får kosta. Allt blir dyrare. 

 

Beslut: Anita uppdaterar arbetsordning till nästa styrelsemöte.     AA 
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11. Övrigt  

 

Vi behöver fira coronans slut! - Med en Sensommarfest?  

 -Funderingar kring kommande träffar:  Med bra underhållning och där våra medlemmar 

bjuds på det mesta. Endast mindre anmälningsavgift tas ut. Kanske behövs flera fester, för 

att erbjuda alla medlemmar som önskar möjlighet att deltaga. 

 

-KPR – inbjudan till distriktsmöte, digitalt möte. Anmälan senast 16 mars. 

 

-HLR-utbildning – Hans Granqvist har kommit med förfrågan till Monica om att hålla en 

coronasäker utbildning för SPF. 

Beslut: Vi avvaktar med denna utbildning tills vaccination är klar.  MSV 

 

Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 7 april 2021, kl 9.30 via Zoom 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


