
 

 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-05-17 

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 

Utsänd agenda godkändes.  

3 Föregående protokoll 

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

4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar 

Dagsläge gällande antal medlemmar: 195 st. 

Två medlemmar har avslutats och två nya har aktiverats. 

En nyanmälan har inkommit och kommer att bearbetas i MiRiaM. 

 
 

5 Intern information 

Besöksräknare på Webben 
• Enligt EE:s mail ska besöksräknaren för hemsidan vara löst 

Förslag på förbättring av hemsidan 

• - 

  Förslag från medlemmarna om namnetiketter 

• Beslut:Vi ska förse deltagarna med namnskyltar vid möten där antalet 

deltagare är mer än 50 st (visitkortsstorlek). Inköp av detta godkänns. 
Distriktsstämma 11 april 

• GT har fått protokoll från senaste distriktsmötet 

• Av protokollet framgår att det ska sättas in arbetsgrupper för MiRiaM och 

hemsidan. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

6 Extern information 

Utnyttja Valhalla till fler aktiviteter än vinkunskap 

• GT har fyllt i en blankett (manuellt). Blanketten förefaller gälla för enstaka 

tillfällen medan vi efterfrågat ett mer generellt avtal. För att låna lokalen måste Mohammed 

(verksamhetsansvarig på Valhalla) kontaktas. GT lämnar in blanketten till Valhalla. 

 

 

 

GT 

7 Ekonomisk rapport 

Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

• LHA redogjorde för det ekonomiska läget, som påvisar ett positivt resultat 

motsvarande 16 Kkr, se bifogad resultatrapport. 

Dagsläge inbetalade medlemsavgifter 

• Alla aktiva medlemmar har betalt. 

   Deklaration 

• LHA har skickat in en deklaration men även lagt in ansökan om att SPF 

Bråviken ska befrias från att deklarera. 

 

8 Frågor som vi vill ska finnas med i höstens valutfrågning 

Några frågor som LHA kan ta med: 
• Hur skapar man trygghet med en centraliserad funktion för akuta larm inom 

hemtjänsten även ur ett miljöperspektiv. Vilka är effekterna? 

• Gratis kollektivtrafik för pensionärer under vissa tider 

LHA 

9 Programgrupp  



 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

Sammanställning och programbank 

• ES har sammanställt det som genomförts under de tre senaste åren samt 

upprättat en idébank av inkomna förslag 

Fastställande av höstens program inklusive anmälan till SV 
• ES skickar över förslag till program till MLW, som upprättar höstens 

program inför publiceringen 

• ES skickar höstens SV-underlag till Britt. LHA kontaktar Britt för att 

komplettera med vårens aktiviteter, som inte anmälts initialt. 

Utdelning av höstens program 

• Beslutet ajourneras till nästa möte 

ES, MLW 

 

 

 Kolmårdsmarken 4 augusti kl 10-16 

Material som ska vara med? 

• Senioren 

• Programblad 

• Anmälningsblankett 

Vilka deltager i vår ruta? 

• Bestäms via mailkorrespondens. 

 

 Påminnelse om delavstämning 2018 års verksamhetsplan samt redovisning till SV 

• LHA kontaktar Britt om detta; de aktiviteter som inte anmälts tidigare kan skickas 

in nu eller senare i höst. För att erhålla medel från SV måste samtliga verifikationer finnas såsom 

hyresfakturor, övriga utlägg 

• Underlag till Britt:  Sammanställningen ska omfatta det som genomförts fram till 1 

juni och tänkt därefter såsom utflykter under sommaren. ES skriver samman det som har varit på 

månadsmöte samt vad som ske i höst. Klart till 1 juni. Sommarcaféerna kommer med till hösten. 

MLW sammanfattar lite om vandringen ur ett kulturellt perspektiv. 
• LHA skickar över antalet deltagare per månadsmöte till ES o MLW 

• MLW mailar aktivitetsansvariga för återkoppling av deltagarstatistik. MLW 

sammanställer resultatet. 

 

LHA 
 

 

 

 

ES 
 

MLW 
 

LHA 

MLW 

10 Uppstart av verksamhetsplan 2019 

• Alla funderar på kandidater inför framtagning av verksamhetsplan för år 2019. 

Namnförslag: Per Wittek, Mats Winell, Helen Doverhjelm 
 

11 Utvärdering genomförda aktiviteter 

Månadsmöte 12 april 

• Tim Star dök aldrig upp; Bernt höll en föreläsning om glaukom och Johnny 

underhöll med sin klaviatur 

Vandring runt Stora Älgsjön 24 april 

• 9 medlemmar deltog i ”lång”-vandringen; flera framförde önskemål om en 

liknande vandring i höst. 

Whiskykunskap 26 april 

• 25 deltagare. Mycket uppskattad med Christian och  Ulla Söderström, som 

på ett roande sätt förmedlade sina gedigna kunskaper. Nämnas bör även de otroligt goda 

smörrebröden. 

 
 
 

12 Beslutade program framåt 

Dagsläge resa till NÄS 23 maj 

• 26 anmälda inkl chaufför. Alla bokningar och beställningar är gjorda. 

Dagsläge resa till Bohuslän 6-9 aug 

• Resan är beräknad och rum är reserverade för 40 personer; i dagsläget är 

det 38 deltagare anmälda. LHA behöver således få ytterligare två personer för att få 

budgeten att hålla. LHA skickar över uppmaningen till webbredaktörerna (EE o Mats 

Winell) 
Dagsläge resa till Vandring 29 maj 

• Vandringen kommer att äga rum vid Erikslund  med samling vid ICA. LHA 

skickar info till EE o Mats Winell för publicering på hemsidan. 

Dagsläge resa till Sommarcafé, Platinum Cars 5 juni 

• 16 anmälda hittills 

Dagsläge cykelutflykt 11 juni 

 - 

Dagsläge Sommarcafé Björke Vävstuga 12 juli 

• - 

Dagsläge Sommarcafé Marmorbruket 16 juli 

• - 

LHA 

 

 

LHA 

 

 

 

13 Övrigt 

• - 
 

 



 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

14 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte äger rum 2 aug  kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig 

är  EE . 

 
 

15 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

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

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

 
 

 



 

 

Bilaga 

 

 
 

 

 


