
 

 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-11-08 

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 1. Resultatrapport (preliminär) 

§ Innehåll Ansv 

åtg 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat. 
 

2 Föredragningslista 

Tillägg: 

• Ansökan om kommunbidrag 

• Redovisning av resemöte med övriga SPF reseansvariga 

• Uppdrag till valberedningen 

Agendan i övrigt godkändes. 

 

3 Föregående protokoll 

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

 

4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar sedan föregående möte 

• Karin Widell har avlidit 

• Eva Ohlsson har avslutat sitt medlemskap 

• 201 medlemmar 

• 4 medlemmar fyller jämt och ska uppvaktas i november. 

 

5 Intern information 

Besöksräknare på Webben 
• Under perioden 6 okt – 5 nov har 766 besök  registrerats på vår hemsida; 

max antal besök under en dag var 92 st. 

Förslag på förbättring av hemsidan 

• EE kollar på Bråbos hemsida för att ta del av deras publicering relaterat till 

samhälle 
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6 Extern information 

Rapport från Ordförandeträff  22-23 oktober i Vårdsnäs 

GT redovisade från mötet: 

• Från förbundsnivå ska satsas på utbildning av samtalsledare. Målsättningen 

är att etablera stödfunktioner, som ska ledas av en utbildad samtalsledare, i hopp om att 

minska ensamheten för äldre. Idag ökar självmorden bland äldre män och alkoholismen bland 

äldre kvinnor 

• Distriktet kommer att satsa på rekrytering och IT 

• Förbundet firar 80 år nästa år den 6-7 augusti. Firandet kommer att äga rum i 

Göteborg där SPF har sin vagga. Distriktet kommer att fira jubileet på Birka. 

• En utredning om tillgängligheten på våra vårdcentraler kommer att initieras 

• Inbjudan avseende studieledarcirkel är överlämnad till Britt Andersson 

• Önskemål om central uppbörd förmedlades på träffen. Ej aktuellt för oss då 

vi nyligen lämnat detta 

• Ett rekryteringstips: Bjud in presumtiva medlemmar till ett månadsmöte – 

”Prova på”-tillfälle 
• Det framkom att 1/3 av distriktets föreningar inte har någon föranmälan till 

sina möten (ej aktuellt för oss) 

• Många föreningar anslår affischer på biblioteken. Detta är även möjligt för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ Innehåll Ansv 

åtg 

oss; GT har varit i kontakt med vårt bibliotek, vilket resulterade i en positiv respons. SPF lär 

ha/ta fram  standardaffischer som vi så småningom kan nyttja 

• Det framkom att fler föreningar förhandlar annonspriset med tidningen innan 

annonsen införs 

• GT efterfrågar möjligheten att synliggöra vilka som är aktivitetsledare för att 

ge våra medlemmar ökad kännedom. En ansats gör sig vid nästa månadsmöte i samband med 

aktivitetsredovisningen (MLW) 

• En del föreningar tillämpar ett Fadder-system för nya medlemmar – vi bjuder 

nya medlemmar 2 ggr per år till en informationsträff 

• Beträffande ”Prova på”: MLW lägger in textförslaget på inbjudan till 

nyblivna 65-åringar.   

  KPR representant i vår förening 

• GT kommer att anmäla Berit Adler som representant från oss i KPR 
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7 Ekonomisk rapport 

Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

• LHA redovisade ekonomin; Den är mycket god; 22 Kkr över budgeterat 

• Norrköpings kommun har skickat ut den årliga ansökan beträffande 

medlemsbidrag Enligt vårt medlemsregister har andelen män, som är medlemmar ökat från 

32 - 38,5%  bara på några år 

• LHA kommer att delta i studiecirkel på temat ”Ekonomi på äldre dar” 

Diskussion kring medlemsavgift modell 1 oktober eller 1 juli 

• Vi beslutar att ingen ändring görs 

  

 

 

 

LHA 

8 Programgrupp 

Planering inför 2019 
• 31/10 genomfördes ett möte där de närmaste händelserna penetrerades 

• Planeringen inför 2019 (jan – hälsa, feb – årsmöte, mar – underhållning, apr - 

?) 

• Även studiebesök är under luppen 

• Nästa möte  i programgruppen äger rum 27/11 

Medlemmar efterlyser redovisning hur vi använder förslagslådan 

•   Lådan används som ett verktyg i programgruppens arbete 

•   Lägg ut lista om önskemål inför nästa flerdagars-resa (LHA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 LHA 

9 Delavstämning 2018 års verksamhetsplan efter komplettering 

• Rensa bildspel från 2017 inför månadsmötet (MLW) 
 

MLW 

10 Utvärdering genomförda aktiviteter 

Månadsmöte 15 oktober 

• 63 medlemmar deltog. Trafikfrågor med Jörgen Gustavsson, tidigare 

Vägverket. Att tänka på: Styrelsen bör uppmärksammas på mer detaljer i ämnet för 

föreläsningen. 
• Eyvinds film om Bohusresan var mycket uppskattad 

Resultat av utlagda listor 

• 7 st anmälda till ny Bokcirkel 

• Ringa intresse (2 st för kakbak) för att bistå med bakning till månadsmöten 

gör att vi i fortsättningen köper in bullar och kakor. 

Pubafton 7 november 

• Uppskattat initiativ där upprepning efterfrågas. 37 deltagare. 

 

11 Beslutade program framåt 

Dagsläge Månadsmöte 12 november 

• 54 st anmälda 

• BMU köper in bullar och kakor 

• ES handlar blommor 

• BMU meddelar Inger om inköp av presentkort till lotteriet 

Redovisning av aktivitetsnärvaro samt förslag aktiviteter 

• MLW redovisar 

   Dagsläge Julfest 10 dec 

• I dagsläget har 26 medlemmar anmält sig. 
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12 Övrigt 

Ansökan om kommunbidrag 

• LHA har erhållit den årliga ansökningsblanketten för bidrag från kommunen. LHA 

fyller i och skickar in den. 

Redovisning av resemöte med övriga SPF-reseansvariga 
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§ Innehåll Ansv 

åtg 

• LHA har deltagit i möte med övriga reseansvariga inom SPF-föreningar i vår 

omnejd. Erfarenheter från de olika föreningarnas researrangemang redovisades och pekade på 

att i många fall anmäler sig för få, vilket gör att resan ställs in. Det förefaller som endast vi 

tillämpar metoden att till längre resor genomföra en studiecirkel om resmålet. 

• Slutsats/beslut från mötet: Olika arbetssätt tillämpas i föreningarna.                  

Det beslutades att ett förslag till en gemensam resa, som vänder sig till alla föreningar i 

Norrköping ska tas fram.                                                                          I händelse av att 

antalet resenärer inte är tillräckligt för att genomföra en resa kan möjligheten finnas att bjuda 

in andra föreningars medlemmar att deltaga.      Dessutom gavs ett uppdrag till SPF Bråbos 

reseansvarig att ta fram prospekt för en teaterresa till Värmlands teater. 
• Nästa möte i gruppen äger rum den 21 jan 2019. 

Uppdrag till valberedningen 

• Aktuella för omval vid kommande årsmöte är; 

◦ Göran Tunesson 

◦ Britt-Marie Ullstrand 

◦ Eva Ek 

◦ Eva Svensson 

◦ Lisbeth Holmqvist Arbrandt 

Eva Ek har begärt att få lämna sitt uppdrag i styrelsen. 

GT informerar Valberedningen om läget. 
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13   Nästa möte 

• Nästa styrelsemöte äger rum den 4 dec  kl. 14:00 i Granens lokal, 

Gjutarvägen. Fikaansvarig är BMU . 

 

BMU 

14 Avslutning 

• Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

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

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

 

 



 

 

Bilaga 1 
 
 

 

 

 


