
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 11 april  2019  

 
Närvarande:  Anders Bergzén, Jan Pilemyr, Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla Pålsson, 
Bertil Johansson, Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
Frånvarande:  Ingrid Johansson 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Vice ordf Anders Bergzén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med två tillägg under §10 övrigt.  
  
§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser 
 

 Utskick från SPF Förbundet om tävling i medlemsrekrytering som pågår mellan 1 april 
till 15 augusti.      Bilaga 1 

 Erbjudande om centralt utskick av rekryteringsbrev till nya 65-åringar från 
medlemsregistret. Kostnad 6 kr för kuvert, porto och brev. Vi kommer själva skicka ut 
inbjudningar till de, som är födda från januari till och med juni månad. Inbjudan blir 
lokalt anpassad.  

 Sponsring från Länsförsäkringar. Många har ansökt om sponsring. Vi får nytt avtal 
med dem vilket innebär att vi sponsras med 5000 kr. För att visa vår uppskattning 
kommer Anders Bergzén att kontakta LF om att få något slags LF-reklam att ha vid 
våra månadsmöten. 

 4-länsfesten i Balders hage, Häradsbäck  den 14 augusti – gör reklam för detta på 
kommande månadsmötet.  

 De nya distriktsstyrelsemedlemmarna – dokument med namnen på kontoret.  
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A.Ekonomi 
Kassör Annika Bäckström meddelar att ekonomin är god. Bra överskott från påskbasaren ca 
12 700 kr. Inkomst servering ungefär som förra året. Förslag från Lena Engström att 
sångkörerna borde uppträda nästa år för att sjunga vårsånger för att kanske locka lite fler 
besökare.  



 
 

Annika Bäckström ska skicka över lista till Anders Bergzén vilka som betalt avgiften till 
bowlsen så han får påminna de som ännu inte betalt sin avgift. 
 
 
B. Eken 
Lena Engström, kassör för Eken, har fått faktura från ABF där beloppet inte stämmer med 
vad man kommit överens med den deltagande spelgruppen. SPFs Ekenledamöter får be PRO 
att kontrollera detta för att få den mer specificerad vad fakturan avser – moms, 
arbetsgivaravgift, reseersättning etc? 
 
Värmeskåp som gåva från Lions till Eken med krav att vid behov få låna skåpet. 
 
Inventarier tillhörande Eken, är de försäkrade? Eken-gruppen kommer att be Lars Carlsson 
undersöka detta. SPFs inventarier är försäkrade. 
 
PUB på Eken den 26 april. 
 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 

 85+ inbjudningarna kommer att skickas ut den 23 april, Annika Bäckström och Gunnel 
Nyberg gör detta. 

 Månadsmötet i Norra Möckleby är färdigplanerat 

 Försommarfesten – deltagarlista kommer att lämnas ut på kommande månadsmötet. 

 Grillkväll vid Granudden – förslag den 13 maj kl 17. Ägaren kommer att vidtalas. 

 Äldreveckan v 21 – sångkören Färj’klickarna kommer att uppträda den 22 maj på 
Rönningegården. 

 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
Påminnelse om att deltagarlistor från de olika aktiviteterna och cirklarna lämnas in så fort 
som möjligt efter avslutning till Ketty Ingvarsson. SV vill ha alla listorna samlade tillsammans 
för att underlätta deras arbete. 
 
Avhopp från mars månadsmöteskommitté – tas upp i höst på den planerade träffen för 
månadskommittéerna.  
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
Ingen aktuell uppgift över antalet medlemmar vid dagens styrelsemöte.  
 
§ 9. Erbjudanden, resor o dyl 
 
Diskussion om de kommande resorna. Till Åland är 35 anmälda och till Bryssel strax över 30. 
 
  
 



 
 

§ 10. Övrigt 
 
A. Stolar 
Bertil Johansson har undersökt eventuellt inköp av nya stolar till Eken och varit i kontakt 
med firman Staples. Fått pris på 1039 kr för ett paket om fyra stolar. Enligt Bertil är de lätta, 
bekväma och stapelbara. Frågan tas till Eken-gruppen som får bestämma detta. 
 
B. Medlem ansluten till annan SPF-förening 
Astrid Nilsson undrade om medlem, som blivit avvisad från deltagande i aktivitet, för att 
denna tillhör annan förening. Styrelsen har tidigare bestämt att ”i mån av plats” är det inget 
hinder att delta i våra aktiviteter där antalet är begränsat.  Anders Bergzén kontaktar aktuell 
ledare.   
 
§ 11. Mötet avslutas 
 
Vice ordf Anders Bergzén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 9 maj kl 9:30   
  
 
 
 
Anders Bergzén Gunnel Nyberg 
Vice ordförande Sekreterare 
 

    


