
 

 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-04-05 

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) 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.  

2 Föredragningslista 

Ny punkt under Övrigt: Mail från Kolmårdsnytt ang. Kolmårdsmarken  

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 
• Hemsidan har legat nere tis-ons denna vecka. EE har fått mail om ny release 

och information om att vi måste ha ett gmail-konto för att kunna ansluta till Google Analytic. 

EE och Mats Winell installerar detta via vårt befintliga konto, 

spfkolmarden.braviken@gmail.com. 
Förslag på förbättring av hemsidan 

• EE o Mats ser kontinuerligt över strukturen. 

• Eyvinds bilder från påskfesten plus ES:s text publiceras på hemsidan. EE 

skickar även till underlag till NT:s Notis. 

Dagsläge årets höstresa till Bohuslän 

• 40 medlemmar är intresseanmälda, studiecirkeln pågår för fullt. 

 
 
 
 
 
 

 

 
EE 

 

6 Extern information 

Utnyttja Valhalla till fler aktiviteter än vinkunskap 

• GT har mailat men ej fått svar. De ansvariga har inte heller varit nåbara på 

annat sätt. 
Eksjö International Tatoo inställt 

• Information har erhållits om att evenemanget är inställt 

Info från SPF angående GDPR 

• GDPR ersätter PUL även för SPF:s del. Vi måste säkerställa att vi inte bryter 

mot det, se vidare information på SPF:s hemsida. 

 
 

 
 
 

Samtl 

7 Ekonomisk rapport 

Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

• 26 Kkr har betalats in till förbundet. Utfallet från påskfesten blev mindre än 

100 kr i förlust. 

Dagsläge inbetalade medlemsavgifter 

• 5 medlemmar har ännu inte erlagt medlemsavgiften. 

 

8 Frågor som vi vill ska finnas med i höstens valutfrågning 

Att göra (GT): 
• Uppmana medlemmarna vid kommande månadsmöten att tänka på/samla in frågor av 

lokal karaktär, som är viktiga att lyfta fram i samband med valutfrågningen. 

• Påminna om att vid valet kryssa för, på valsedlarna, personer i pensionsåldern för att 

kunna påverka en ökning av pensionerade representanter i vår regering och riksdag. 

•  

GT 



 

 

§ Innehåll Ansv åtg 

9 Programgrupp 

Sammanställning genomfört samt programbank 

Sammanställning pågår. ES tar med till nästa styrelsemöte 

Fastställande av sommaraktiviteterna 

•  

Följande datum för sommaraktiviterna gäller 

• 5 juni Platinum, Samling vid ICA kl. 14 

• 12 jul Björke. Samling vid ICA kl. 14 

• 16 aug Marmorbrukets kafé inkl Naturum. Samling vid ICA kl.14. LHA tar 

reda på hur guide bl.a för Naturum vid Marmorbruket bokas. 

• Förs lag 11 juni.Cykelutflykt LEÅ kontaktar Johnny Nicander.   

Planering höstens program 

• 17 September – Föreläsare/kåssör bokad 

• 15 oktober – Tema: Bedrägeri el dyl. 

• 12 november – Underhållning m Jan o Birgitta Frisk (kostnad1000 kr) 

• 10 december – Julfest 

• Studiebesök tänkbara förslag: Brand, flyg 

 
 

LHA 

 

LEÅ 

 

10 Uppstart av verksamhetsplan 2019 

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

11 Utvärdering 

Påskfesten den 26 mars på Stavsjö Krog 

• 44 deltagare. Påskbuffén var mycket uppskattad. 

 
 
 

12 Dagsläge nästa månadsmöte 16 april med Tim Star 

• ES har kontaktat Tim Star och hälsat honom välkommen. 

• LEÅ tar med avtackningsgåva. 

• Stora Salen bokas (GT) 

Dagsläge Vandring Stora Älgsjön den 24 april 

• Flagga för eventuella alternativ på månadsmötet – annat datum eller sträckning. 

Information kommer att finnas på hemsidan. 

Dagsläge whiskykunskap den 26 april 

• Endast 13 st anmälda i dagsläget och 2 veckor för vill Christian Söderström veta hur 

många deltagare som kommer. 
• Christian vill ha en projektor 

• Beträffande tackgåva till Christian mailar MLW ut att deltagarna tar med/swishar 10 

kr inför provningen. 
• Viktigt puffa för att fler ska anmäla sig. MLW mailar även om wiskykunskap i 

samband med påminnelse om anmälan till månadsmöte. 
Dagsläge majresan 23 maj till NÄS 

• ES informerade om upplägget som är baserat på minst 35 deltagare. 

• ES gör en lista till månadsmötet för anmälan till resan. Det lär finnas möjlighet att på 

plats köpa till en guidad tur i Astrid Lindgrens hem. Sista betalningsdag 9 maj. 

 

 

LEÅ 

GT 
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13 Övrigt 

• EE har fått mail från Kolmårdsnytt om att en helsidesannons är beställd av 

Kolmårdsmarken att införas i tidningen.  Där ska finnas plats för alla föreningar som vill 

synas. Vi ska synas med namn dvs vår logga. EE meddelar. 

 

 

 

EE 

14 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte äger rum 17/5  kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är  

LEÅ . 

 
 

15 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

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

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

 
 

 



 

 

Bilaga 

 

 
 

 

 


