
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 5 december  2019  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén (t o m § 7A), Astrid Nilsson, Lena 
Engström, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, 
Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Jan Pilemyr 
 
Inbjuden: Leif Yngvesson från valberedningen 
 

§ 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. Protokoll från Distriktsstyrelsen 
Kommentar till §6a:” Utbildning av KPR-ledamöter under 2020. Utbildningsmaterial ska 
skickas ut till nya 65-åringar”. Förbundet brukar inte skicka ut material till nya pensionärer. 
Gunnel Nyberg kollar upp detta med Förbundet. 
 

§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, inköp 
Kassör Annika Bäckström presenterade ekonomin och i dagsläget är den fortsatt god.  
Anders Bergzén har förslag på inköp av ett större bord till Silverrummet, maxpris för inköp 
runt 4000 kr. Beslut tas att SPF betalar bordet om man i Ekengruppen inte är positiva att ta 
kostnaden för bordet av den gemensamma ekonomin (PRO och SPF). 
Anders Bergzén  har önskemål om att köpa in en extra bowlsmatta att användas vid behov. 
Tennisklubben i Kalmar har en till salu med tillhörande klot för 15 000 kr. Styrelsen säger ja 
till detta inköp.  
Förfrågan från Kerstin Pedaja om försäkringen för Eken täcker hantverks- och vävgruppens 
inventarier. Försäkringen täcker även detta enligt Anders Bergzén. 
 
 



 
 

B. Eken 
Vem som ska ha hand om bokning av Eken för andra föreningar som vill hyra diskuterades. 
Ami Bachér, som har hand om schemat för Eken, kommer att tillfrågas.  Detta ska även 
diskuteras i Eken-gruppen och godkännas där innan beslut.  
 
Gunilla Pålsson meddelade att vid fredagsföreläsningarna på Eken kommer entré på 20 kr att 
tas direkt vid ankomsten i stället för att betala detta vid kaffepausen.  
 
 

§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Julfesten 7/12 
En sista genomgång av planeringen. 
 
B. Aktivitets- och cirkelledarträff 9/12 
Ami Bachér och Ketty Ingvarsson håller i denna träff tillsammans med Mirsada Bajraktarevic 
från SV. Omfattar föreningar från hela Öland. 
 
C. Reseträff 12/12 
Färdigplanerad, vi träffas kl 13 med förberedelser. 
 
D. Årsmötet 
Ordförande Ingrid Johanson har fått bekräftelse på att kommunstyrelsens ordförande 
Matilda Wärenfalk har tackat ja till inbjudan, ev även Pelle Johansson, att informera om 
kommunens framtida planer.  
 

§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Valberedning, styrelse, medlemsregister mm 
Leif Yngvesson, sammankallande i valberedningen, gick igenom listan för vilka som ska väljas 
vid årsmötet.  
 
B. Styrelsens inre arbete 
Det som avhandlas på våra styrelsemöten ska inte ventileras utanför styrelserummet. 
Protokollen finns alltid utlagda på hemsidan för de som är intresserade av att läsa vad som 
avhandlats.  
 
C. Projektansökan till Soc. Styr. 
Ansökan om medel för projekt ”Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre (85+)”, 
ska vara inlämnad senast den 9 dec.  
 
D. Plan 2020 
Korrigering av ett par datum dels grillfesten som flyttas till juni och 85+ som planeras i 
mitten av maj.  
 

§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
Medlemsantalet är 915 st. 
 



 
 

 

§ 9. Övrigt 
Se § 5A, inköp av ytterligare en bowlsmatta.  
 

§ 11. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Nästa styrelsemöte är den 9 jan 2020 kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    

 


