
 

 

 

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-10-08 

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. Avstämning för vårterminen 2018 i Bacchus SPF vinprovargrupp 

2. Resultatrapport (preliminär) 

§ Innehåll Ansv 

åtg 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.  

2 Föredragningslista 

Tillägg: 

• Klargöra rutiner inför publicering av information på vår hemsida 

• Deltagande i gränsöverskridande SPF-grupp för planering av resor. 

Agendan i övrigt godkändes. 

 

3 Föregående protokoll 

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

4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar 

• 4 st nya medlemmar har tillkommit sedan föregående möte 

Dagsläge: Antal medlemmar är 202 st. 

• Födelsedag under oktober: Födelsedagskort har skickats till 4 medlemmar. 

 

5 Intern information 

Besöksräknare på Webben 
• Positiv utveckling gällande ökat antal besök på hemsidan. EE redovisade 

statistik från den 9 sept – 8 okt: 1056 besök har noterats jämfört med 32 st föregående månad. 

Vissa dagar har haft mer än 100 besök. 
Förslag på förbättring av hemsidan 

• Länken under ledtexten ”Samhälle” på hemsidan ska vara en direktlänk till 

KPR. Dessutom bör det tydligt framgå var fixartjänst, trafikfrågor, etc hittas. 

• Puffen för IT-caféet bör ligga högre upp. 

  Fler vill skriva upp sig på listan att hjälpa till inom föreningen 
• Inger Andersson Blom har meddelat att hon inte bakar längre för SPF:s 

räkning. Vi prövar om fler kan tänka sig att baka. Till månadsmötet tar MLW fram en riktad 

lista för bakning + lista för övriga insatser. 

 
 
 
 
 
 

 EE 
 
 
 

 

 MLW 

6 Extern information 

Rapport från Norrköpingsföreningarnas möte efter politikerutfrågningen 

• Utsänt protokoll från bl a resultatet av utfrågning lästes igenom 

• Vår förening avser inte att ha någon kandidat, som tänkbar för deltagande i KPR. 

 

 

 

7 Ekonomisk rapport 

Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet 

• Resultatet är >17 Kkr på grund av överskott från Bohusresan och uteblivna 

föreläsare vid månadsmöten + fler medlemsavgifter då nya medlemmar har tillkommit. 

• Kents avstämning från SPF Bacchus verksamhet redovisades; överskott 

finns, är godkänt och krävs för inköp inför kommande träffar  - utan att behöva lägga till egna 

medel. 

Diskussion kring medlemsavgift modell 1 oktober eller 1 juli 

• Fortsatt analys av för- och nackdelar med förändrad medlemsavgift för andra 

halvåret innan ett eventuellt modellförslag med delad avgift kan läggas som en punkt på 

årsstämman. 

  



 

 

§ Innehåll Ansv 

åtg 

8 Programgrupp 

Förändring i gruppen 

• Numer är det 6 deltagare istället för 4 (BMU, Lina, LEÅ, Curt, Inge, ES) 
• Vid senaste mötet gjordes en genomgång av kvarvarande aktiviteter där det 

bestämdes att Inge tar ansvar för kommande möte och ES ansvarar för november 
• Julfesten blir på Bistron Hylinge Golfbana (Västra Husby) den 10 december.  

Kostnad 440 kr p/p. ES tar fram lista till julfesten; MLW uppdaterar programbladet och anger 

att sista anmälan för julfesten är den 30 november. 
Planering inför 2019 

• Datumen för programmet är klara inför nästa år 

• Nästa möte i programgruppen är den 31 oktober då program för vår-sommar 

2019  ska sammanställas och vara färdigt för utskick i december. 

Reservpunkt om föredragshållare uteblir från vårt månadsmöte 
•    Vi behöver ta en extra kontakt med externa föredragshållare på morgonen innan 

månadsmötet så att vi inte överraskas av att någon uteblir 
•     Någon eventuell reservåtgärd för att hantera oplanerade avhopp från 

föredragshållare tas upp vid nästa programgruppsmöte.(ES) 

 
  
 
 
 
 
 ES, MLW 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ES 

9 Framtidsgrupp 

• Förslag till Verksamhetsplan 2019 redovisades. Listan med förslag på 

aktiviteter hade utökats och genomförda aktiviteter strukits 
• MLW visar lite om aktiviteter och vad som finns på önskelistan vid nästa 

månadsmöte. 

 

 

MLW 

10 Delavstämning 2018 års verksamhetsplan 

• MLW kontaktar Birgitta och Britt för att komplettera redovisningen med 

saknade uppgifter om antal träffar. MLW informerar aktivitetsledarna om att fortsätta notera 

antal aktiva per tillfälle. 

 

MLW 

11 Utvärdering genomförda aktiviteter 

Räddningstjänsten 5 september 

 22 deltagare. Värdefull  och uppskattad information. 
Månadsmöte 17 september 

• 82 deltagare. Då föreläsare uteblev hoppade Bernt Hansson in och berättade 

spontant om sin tid i Tanzania. Mycket uppskattad föreläsning och ett stort tack till honom. 

Informationsmöte för nya medlemmar 12 september 

• 8 nya medlemmar och 4 styrelseledamöter deltog i mötet. Positiv respons 

från samtliga deltagare. 

Vad vet vi om vår pågående aktiviteter 

• Lilian leder linedancen för sista terminen. Frågan är om vi har någon 

ersättare för henne. GT kollar läget 

• Intresseanmälan för bokcirkel; ta med lista till mötet (MLW). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GT 

MLW 

12 Beslutade program framåt 

Dagsläge Månadsmöte 15 oktober 

• 54 anmälda. MLW bakar. 

Dagsläge Pubafton den 7 november 

• 18 anmälda. MLW mailar ytterligare en påminnelse inför sista 

anmälningsdag. 

 

 

 

MLW 

 

 

13 Övrigt 

Klargöra rutiner inför publicering av information på hemsidan 

• All information, som ska ligga/ligger i dokumentform sänds till och 

uppdateras av MLW (lagrar original + rev). MLW sänder därefter underlaget för publicering 

på hemsidan till både EE och Mats Winell 

• EE och Mats W bevakar händelser, som ska inträffa enligt vad som står i 

dokumenten och puffar extra för det på hemsidan 

• Händelser, som inte kräver förändring i något dokument (veckoschema, 

aktivitetslista, program) mailas direkt till både EE och Mats W. 

Deltagande i gränsöverskridande SPF-grupp för planering av resor 

• LHA deltar i resegrupp med övriga SPF-föreningar i Norrköping. Värt att 

beakta är vår speciella situation med egen chaufför samt vår läs-/resecirkel.  LHA 

återkommer vad gäller formerna för hur gruppen ska arbeta. 

 

 

14 Nästa möte 

• Nästa styrelsemöte äger rum den 8 nov  kl. 14:00 i Granens lokal, 
 
 



 

 

§ Innehåll Ansv 

åtg 

Gjutarvägen. Fikaansvarig är  MLW. 

15 Avslutning 

• Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

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

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

 

Bilaga 1 
 



 

 

Bilaga 2 

 

 
 

 

 



 

 

 


