
 

 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-03-20 

Fört av Marie-Louise Westerberg 

Deltagare Signatur Närvaro 

Göran Tunesson GT X 

Lisbeth Holmqvist Arbrandt LHA X 

Britt-Marie Ullstrand BMU X 

Eva Ek EE - 

Eva Svensson ES X 

Marie-Louise Westerberg MLW X 

Lars-Erik Åström LEÅ X 

 

Bilagor Resultatrapport (preliminär) 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.  

2 Föredragningslista 

Ny punkt under Övrigt: Inbjudan till kurs  

3 Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna. 
 
 

4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar 

194 medlemmar. 
 
 

5 Intern information 

Besöksräknare på Webben 
• Besöksräknare på webben följs upp när EE är närvarande. 

Förslag på förbättring av hemsidan 

• Tillhörigheten för styrelseprotokoll, från 2017, bör framgå av rubriken. 

Rubrik för detta saknas (EE) 

• Lägg till en gemensam flik för årsmötesprotokoll (EE) 

Dagsläge årets höstresa till Bohuslän 

•  33 personer har gjort intresseanmälan. Margreth Ohlssons bidrag med 

kännedom om Bohuslän är mycket värdefullt för studiecirkeln. 

 
 
 
 
 
 

EE 

 
 

6 Extern information 

Utnyttja Valhalla till fler aktiviteter än vinkunskap 

• GT väntar på svar. Mohammed har lovat återkomma beträffande avtal etc. 

GT följer upp. 
Utbildning om Folkhälsa den 13 mars 

• Anita Lindström och BMU deltog i utbildningen. BMU redogjorde i korthet 

för innehållet, myter samt vikten av att dricka tillräckligt och att äta fiberrik kost. 

• Det informerades även om att vissa läkemedel kan leda till en ökad fallrisk 

och att  det finns möjlighet att få rådgivning om läkemedel på apoteket. 

Norrköpingsföreningarnas valutfrågning 

• LHA deltog i mötet den 16/3. Möte för den slutliga utfrågningen är bestämt 

till 29 aug-2018 och kommer att äga rum på Hemgården; beräknat för ca 100 deltagare. Vidar 

Andersson kommer att vara moderator och samtliga partier har bjudits in. LHA 

uppmärksammade styrelsen på att i Riksdagsvalet är endast 2% pensionärer representerade. 

En rekommendation inför valet är således att kryssa för de som är pensionärer på valsedlarna. 

• Viktigt att ta upp om den kommande utfrågning inför valet vid nästa 

månadsmöte, LHA. 

Distriktstyrelsemöte nr 2 den 16 mars 

• Information som inkommit är att sommarfesten kommer att äga rum på 

Rydsnäs loge 29 maj, 450 platser, 350 kr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LHA 



 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

7 Ekonomisk rapport 

Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

• LHA redogjorde för rapporten, se bilaga. Noterat: Våra månadsmöten har gått 

med plus. 

Dagsläge inbetalade medlemsavgifter 

• 140 medlemmar hade betalat medlemsavgiften i rätt tid dvs senast 28/2-18. 

Ca 40 inbetalningar saknades vid månadsskiftet. LHA har skickat ut påminnelse men i 

skrivande stund saknas fortfarande 18 st. 

 

8 Programgrupp 

Sammanställning genomfört samt programbank 

• Arbete pågår 

Planering höstens program 

• Möte äger rum i programgruppen den 21/3 

• Majresan kommer att diskuteras 

• Förslag på föreläsare till september godkändes. 

 
 

9 Utvärdering 

Medlemsmöte 12 mars med Martin Waerme 

• 57 medlemmar deltog. 

• Mycket uppskattad underhållning 

 
 
 

10 Dagsläge. Påskbuffé 26 mars 

44 medlemmar anmälda till påskfesten. 

GT påminde om att år 2019 har vi 30-års jubileum. Viktigt planera i god tid inför detta. 
- 

11 Övrigt 

Inbjudan till kurs 

• 7 maj äger utbildning rum för Trafikombud (Inge Nilsson har deltagit 

tidigare). LHA överlämnar inbjudan till Kurt. 

LHA 

12 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte äger rum 5/4  kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är  

GT . 

 
 

13 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 
                  ………………………………..  ………………………………… 

Göran Tunesson (ordförande)   Marie-Louise Westerberg (sekreterare) 

 
 

 



 

 

Bilaga 

 

 
 

 

 


