
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan 
den 7 febr 2019  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla 
Pålsson, Bertil Johansson, Lars Carlsson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Estone Moberg 
 
§ 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. Seniorbladet Bilaga 2 
Endast diskussion om huruvida vi ska fortsätta att skicka ut personliga brev till nya 65-åringar 
kvartalsvis eller om detta kan ske via förbundets medlemsregister. Inget konkret bestämdes. 
 
B. Kallelse till årsstämman Bilaga 3 
Vilka som kommer att åka bestäms efter årsmötet. 
 
C. Sång- och musikfest i Vimmerby Bilaga 4 
Lena Engström får i uppdrag att höra med SPF-kören och sångcafét om det är några som är 
intresserade att åka dit. Pris per deltagare är 220 kr. Deltagaravgift och reseersättning 
betalas av SPF Solvändan.  
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, inköp 
Kassören Annika Bäckström meddelar att föreningen fått ersättning från SV för hösten olika 
aktiviteter som rapporterats in.  Alla aktiviteter går inte runt ekonomiskt, främst de med 
inköpta ledare. SPFs ekonomi är fortsatt god. Diskuterade eventuellt inköp av värmeskåp 
eller värmeplattor men detta ska undersökas närmare. Nya klot till bowlsen behöver 
inköpas, även ytterligare en hästskomatta, likaså nya bringare för vatten. 
 
 



[Skriv text] 
 
 
 

B. Eken, lokaler 
Lena Engström (kassör på Eken) påpekar problem med att vid kontantuttag måste både SPF- 
och PRO-ansvariga för detta ändamål vara närvarande, men det är helt enligt skrivet avtal. 
Hon meddelar att faktura ännu inte inkommit från nyårsfesten. Hon meddelar att ekonomin 
är god.  
Lars Carlsson vill att nya stolar ska köpas in till Eken, detta får dryftas vidare i Eken-gruppen  
Ordf Ingrid Johansson tycker att hela Eken-gänget ska premiera sig själva med något trevligt, 
efter allt arbete som dom lägger ner vid föreläsningar, fester, basarer m.m.  
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Årsmötet 
Planeringen inför årsmötet gicks igenom. Vi träffas i Ladan kl 10. 
 
B. Kontorsingången 
Ingången genom ”krukrummet” kommer att målas. Kolla om ytterdörren  ska ersättas av 
ny/nygammal dörr alt. rusta upp befintlig dörr.  Även matta och skohylla behöver köpas in. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Valberedning 
Leif Yngvesson, ordf. i valberedningen var inte närvarande, men hade gett information om 
valberedningens förslag , vilket gicks igenom inför årsmötet 
 
B. Verksamhetsberättelser, folder 
I stort sett färdigt.  
 
C. Konstituerande styrelsemöte  
Bestämt till den 21 febr kl 9.30. 
 
D. Ersättning reseledare 
Om någon från resegruppen är reseledare: Åker buss gratis om det är över 40 deltagare och 
beslut att halva övrigt belopp betalas av föreningen under förutsättning att inte bussbolaget 
har andra direktiv. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Passerat 900-strecket, vill att den 900:e medlemmen ska uppmärksammas på årsmötet med 
ett presentkort.  
 
§ 9. Övrigt 
 
Ordf Ingrid Johansson kommer att vara bortrest 16/3-28/4. Vice ordf. Anders Bergzén ”tar 
över” ordförandeskapet. 
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§ 11. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 7 mars kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

 


