
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 15 augusti 2019  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén (t o m § 6G), Astrid Nilsson, Lena 
Engström, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Bo Fungmark (t o m § 6G), Kennet Nyberg, 
Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Jan Pilemyr 
 
Inbjuden:  Ami Bachér, studie-aktivitetsansvarig endast § 6G 
 

§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Ordf Ingrid Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 

§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes.  Bilaga 1
   

§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes. 
 

§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Distriktets höstkonferens 21/10                     Bilaga 2 
Distriktet vill få in förslag till program inför den planerade höstkonferensen. I dagsläget har vi 
idétorka men ett förslag om att diskutera den gemensammma portalen för resor så fler 
föreningar tar del av utbudet. 
 

§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A Ekonomi, fasadflagga, annons 22/8 
Kassören Annika Bäckström redogjorde för ekonomin och för det ekonomiska resultatet av 
vårens kurser, fester och andra aktiviteter.  
Den beställda fasadflaggan har kommit och ska användas främst på vår mobila lotterivagn. 
Den stora annonsen till Ölandsbladet gicks igenom innan den skickas in för publicering. 
 
B. Eken, höstprogram, m.m   Bilaga 3 
Höstens Ekenprogram är färdigställt och publicerat på face book och vår hemsida.  
Lena Engström, ansvarig kassör i Eken, meddelar att ekonomin är bra. Burgresa april 2020 
kommer att anordnas tillsammans med PRO. Inhyrd storstädning av Eken kommer att 
bekostas av de båda pensionärsföreningarna.  



 
 

Ena kaffebryggaren är ur funktion, försök till reparation? Behov av nyinköp av två nya 
kaffebryggare.  
Den 10/9 kommer ansvariga för Mörbylånga Bostadsbolag och Kommunledning att träffa 
representanter för SPF och PRO inför den eventuellt kommande reparationen av tak och 
fönster m.m.  
 

§ 6. Planering/avstämning av månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A Pelargon- och trädgårdsdag 20/7 
Skaplig uppslutning. Gunilla Pålsson, idag ansvarig för detta arrangemang, önskar inför nästa 
år ha hjälp och samverkan med några av årets deltagare.  
 
B. Linedance 23/7 
Mycket bra uppslutning och bra försäljning av hembakat bröd samt i kaffeserveringen.  
 
C. Nostalgifest 3/8 
Trevlig tillställning men lågt deltagande från Färjestaden med omgivning.  
 
D. Hamnfest/ironman fest 15/7 
Inget deltagande från SPF i år. 
 
E. Månadsträff aug/sept 25/8 
Mötet är i Ladan då Rydberggården är upptagen. Allt är färdigplanerat. 
 
F. Månadsträffskommittéer 23/8  Bilaga 4 
Brev från Svante Wennberg diskuterades. Enligt stadgarna ska minst fem (5) 
sammankomster + årsmötet anordnas. Frågan tas upp den 23/8 på månadskommittémötet. 
 
G. Cirkel/aktivitetsledarträff den 29/8 
Ami Bachér är inbjuden för att redogöra för höstens studiecirklar och aktiviteter innan  
publiceringen i Ölandsbladet och inför träffen med cirkel-aktivitetsledarna. Ami Bachér och 
Ketty Ingvarsson kommer, som studie/aktivitetsansvariga, också anvara för nycklar till Eken   
(SPF:s)  

 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 

 
A.  Frågeformulär mm. 
Gick igenom den av ordf Ingrid Johansson gjorda enkäten med en del ändringar. Kommer att 
lämnas ut på det kommande månadsmötet samt till de större aktivitetsgrupperna för att få 
ett underlag att arbeta vidare med. Viktigt med medlemmarnas röst! 
 
B. Må Bra-gruppens program Bilaga 5 
Fastställt, läggs ut på hemsidan och face book. Kommer att vara öppna föreläsningar utan 
föranmälan. 
 
C. Tackbrev, brickor Bilaga 6 
Tackbrev har skickats till företaget Formpress i Färjestaden 



 
 

 
D. Fester 
Styrelsen står idag för julfesten, årsmötet, 85+ festen och nya medlemmarträffen samt olika 
aktivitets och planeringsträffar. Behov av en festkommitté som kan ta hand ev. övriga fester. 
 
E. Resor 
Inför reseträffen i december kommer viss reseinformation, resmål och datum, att läggas ut 
på hemsidan och face book ett par dagar innan träffen. Anmälan kan däremot bara göras på 
reseträffsdagen och tiden därefter.  
 

§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Antal medlemmar, utskick 65-åringar 
Antalet medlemmar omkring 900. Utskick till nyblivna 65-åringar görs när dessa har kommit 
in i SPFs medlemsregister. 
 

§ 9. Övriga frågor 
Påminnelse till ledare att vid resor, aktiviteter etc fråga de församlade om det är OK att ta 
foto för att lägga ut dessa på hemsida och facebook.  
 

§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 5 september kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    


