
 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-02-27 

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 X 

Eva Svensson ES X 

Marie-Louise Westerberg MLW X 

Lars-Erik Åström LEÅ X 

 

Bilagor Resultatrapport (preliminär) 

Mailväxling mellan PRO och SPF februari 2018 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

1 Mötets öppnande 

• Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat. 
 

2 Föredragningslista 

• Eventuell tillgång till Valhalla-lokal för våra gruppaktiviteter 
 

3 Föregående protokoll 

• Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till 

handlingarna. 

 

 

4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar 

• Medlemsantalet är vid dags dato är 194 st. Birgitta Petersson har tillkommit 

som ny medlem sedan föregående möte. 

• Det finns en medlem, som betalat årsavgiften och i efterhand undrar om 

eventuell återbetalning av den kan ske, då personen ifråga valt att lämna föreningen. 

Beslut: Den andel av årsavgiften, som kan återbetalas, är den som inte 

kostar något för vår förening, dvs 80 kr. Resterande del av medlemsavgiften 

betalas till förbundet centralt. 

 

 

5 Intern information 

• Besöksräknare på Webben 
◦ Lyser med sin frånvaro. 

◦ EE testade anmälan via MiRiam igår utan större framgång; anmärkningsvärt 

är dessutom att inte anmälningsmöjligheten implementerats på samtliga hemsidor. 

• Förslag på förbättring av hemsidan   

◦ MLW uppdaterar veckoschemat. Sätt upp Britt Andersson för de 

studiecirklar, som saknar kontaktperson. Kontaktperson för resecirkeln är LHA. 

Läsecirklarna ”veckodag” följer eget schema. 

• Aktivitetsräkning 

◦ Läget under kontroll. Blankett utsänd till alla ansvariga. 
 

• Dagsläge lokal uppbörd 

◦ Är i drift trots att vissa funktioner saknas eller fungerar sporadiskt. Hittills 

har ca 120 medlemmar betalat årsavgiften. 

• Dagsläge Bokcirkel 
◦ Två grupper med 5 respektive 6 deltagare. 
• Dagsläge årets höstresa till Bohuslän 

◦ Det första mötet kommer att äga rum den 28 februari; 20 medlemmar 

är anmälda. 
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§ Innehåll Ansv åtg 

6 Extern information 

• Svar till PRO i Kolmården gällande gemensam medlemssatsning med oss 

◦ GTs sammanfattning av mailkonversationen bilägges protokollet. 
• Distriktsstyrelse nr 1 -2018, 2018-01-25 

◦ Föreningarna beslutar själva om förhöjd medlemsavgift 

◦ Angående paneldebatt inför kommande val: Osäkerhet råder kring vad som 

gäller. LHA kommer att följa upp detta vid kommande möte 16 mars 

◦ Tatoo i Eksjö- ej intressant 

◦ Vårfest i Ydre, Rådnäs loge – ej intressant. 

• Distriksstämma 11 april 

◦ MLW skickar in efterfrågad information 

• Utbildning EpiServer 1 o 2 

◦ EE har mailat till den som ska hålla i utbildningen och fått besked om att 

det är mer eller mindre en repetitionskurs. Mats Winell vill dock delta i den del som avser 

bild/video. OK från styrelsen. 

• Utbildning om Folkhälsa den 13 mars 

◦ BMU har kontaktat Anita Lindström. Hon kommer att delta. BMU 

kontaktar även Berit Adler för eventuell anmälan. 

• Solresor träningsresa 5 april La Palma 

◦ ej intressant 

• SV information om Världsglaukomveckan 13 mars 

◦ inbjudan till denna information finns på vår hemsida 

• Specialkryssning för SPF Seniorerna 12-13 april med Cinderella 

◦ ej intressant 

• Protokoll från KPR 

◦ GT har kontaktat Jan Nyström för att få tillgång till protokollen. Har erhållit 

en länk. Informationen om Äldrefrågor återfinns under Kommunala Pensionärsrådet på vår 

hemsida. 

 

 

LHA 

 

MLW 

 

 

BMU 

 

 

 

 

7 Ekonomisk rapport 

• Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

◦ LHA redogjorde för ekonomin, se bilaga. 

◦ Kommunalt bidrag om 5500 kr har betalats ut. Resultatrapporten visar stort 

plus beroende på att hela medlemsavgiften för 120 medlemmar räknas som intäkt. 140 kr av 

dessa 220 kr per medlem kommer att betalas till förbund och distrikt. 

 

8 Programgrupp 

• Sammanställning genomfört samt programbank 

◦ ES har sammanställt vad som har arrangerats under den tid, som hon har 

varit vid rodret. 

• Planering höstens aktiviteter 

◦ Möte kommer att anordnas med sikte på att vara klar i maj. 

 

 

9 Utvärdering 

• Årsmöte den 12 februari 

◦ Av 70 anmälda deltog 66 medlemmar. Årsmötesprotokoll är justerat och 

klart. 

• Hörselteknik i Sjövikskyrkan 

◦ För att säkerställa att även medlemmar med nedsatt hörsel ska kunna 

tillgodogöra sig vad som sägs måste mikrofonen användas. Skärpning. 

 

 

 

10 Dagsläge. Nästa månadsmöte 

• Info från någon föreningsaktivitet. 

◦ Önskemålet är att få veta något om aktiviteten ”Engelsk konversation”. 

MLW hör med Britt Andersson om hon kan informera helt kort. 

◦ Reserv: Puff för vårens långa vandring (MLW). 

• Nytt lotteri 

◦ Det tidigare vinvinsterna på lotteriet avslutas och ersätts med vinster i form 

av presentkort från våra lokala butiker Coop och ICA. 

◦ En högsta vinst à 150 kr därefter X antal vinster à 100 kr baserat på mötets  

deltagarantal. BMU kontaktar Inger Eriksson. 

• Lista för att teckna sig till kommande möten 

◦ ES tar fram lista inför nästa månadsmöte 
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§ Innehåll Ansv åtg 

◦ MLW tar med lista för anmälan till eventuellt ytterligare bokcirklar 

• Parkering utanför brandstationen i Krokek förbjuden 

◦ I samband med vårt senaste månadsmöte har styrelsen uppmärksammats på 

att parkering på vägen utanför brandstationen är förbjuden. De parkerade bilarna kan utgöra 

ett hinder vid en eventuell utryckning. GT informerar om detta vid kommande månadsmöte. 

 

GT 

11 Övrigt 

• Eventuell tillgång till Valhalla-lokal för våra gruppaktiviteter 

◦ Vårt avtal med Valhalla gäller vinprovning. GT kontaktar ansvarig för att ta 

reda på vilka möjligheter till lån av lokal som finns. Varje gruppaktivitet avgör var 

respektive möte ska genomföras. 

 

  12 Nästa möte 

• Nästa styrelsemöte äger rum 20/3 kl. 16:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. 

Fikaansvarig är ES. 

 

 

13 Avslutning 

• Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

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

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

 
 

 



 

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 

Mailväxling mellan PRO och SPF februari 2018 
 
hej, 
  
jag är ordförande i PRO Krokek och är även medlem i er förening! (Spelar bowling torsdagar i ett 
härligt SPF gäng) 
  
Jag blev även invald som ledamot i er styrelse 2016 men fick inte vara med i en annan 
pensionärsstyrelse, så jag valde då PRO! 
  
Vad jag nu vill framföra, är att våra båda föreningar vill att vi “äldre” skall ha det så bra som möjligt 
och att dom skall vara med speciellt i vår förening, för att påverka....o.s.v.! 
  
Det finns pensionärer som inte vill eller kan välja, PRO eller SPF, och därför inte ansöker om 
medlemskap! 
  
Min idé, är att om vi tillsammans kan locka tveksamma (i Krokek/Kolmården) med följande 
gemensamma budskap: (förslag) 
 
“Dubbelt medlemskap, både i PRO och SPF, till reducerad årsavgift, 50 kr rabatt i båda 
föreningarna, 2 första åren” 
  
Båda föreningarna utökar medlemsantalet, förhoppningsvis!!! 
  
Kan detta vara något som vi här i Kolmården/Krokek kan förverkliga? Möjligtvis unikt! 
  
MVH 
  
Jan Björklund 
0768 44 33 80 
 
 
Hej! 
 
Trevligt att du hörde av dig. Jag har själv haft tanken att ta kontakt med dig. Ditt förslag ska 
jag ta till styrelsen och diskutera. Jag vet att redan idag har PRO och SPF medlemmar som 
är med i båda föreningarna. Två bra föreningar som har program som lockar. För 
närvarande har vi haft en stor medlemsökning och börjar få lokalproblem för våra 
månadsmöten. Även om vi inte genomför din idé så kanske vi skulle ha nytta av att visa 
vad som är på gång i planeringen. Jag hör av mig efter styrelsemötet som vi har nästa 
vecka. 
Hälsningar 
Göran Tunesson 

 
 
 
 
 
Hej! 
 
Nu har vi diskuterat ditt förslag att stimulera till samtidigt medlemsskap i PRO och SPF. Det 



 

 

skulle betyda att det vi lokalt får behålla av medlemsavgiften blir starkt reducerat. Jag antar 
att det även gäller i PRO att förbund och distrikt tar nästan allt. Vi ser också en del 
administrativa problem. Vi har redan gemensamma medlemmar PRO/SPF och vi har även 
vänmedlemmar inom SPF föreningarna. Med andra ord så är vi inte beredda nu att från vår 
sida genomföra förslaget. Vi uppskattar ändå kreativiteten och vill gärna medverka till att 
de båda föreningarna stimulerar till medlemsskap. 
Hälsningar 
Göran Tunesson 

 
 
 
 
 


