
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 10 januari  2019  
 

 
Närvarande:  Anders Bergzén, Estone Moberg, Astrid Nilsson, Lena Engström (t.o.m § 6A), 
Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Ordf Ingrid Johansson, Lars Carlsson 
 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Vice ordf Anders Bergzén 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 
B. Generalsekreteraren 
C. 4-länsfest 
D. SIP information 
E. Medlemsavgiften. 
 
Angående medlemsavgiften kommer styrelsen föreslå årsmötet att avgiften skall vara 

oförändrad – 220 kr per år.  
I övrigt inga kommentarer avseende punkterna 4A-D. 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, länsförs, budget 2019 
Kassören Annika Bäckström rapporterade att ekonomin är fortsatt god varefter hon gick 
igenom den planerade budgeten för 2019. Förslag att köpa in ny dator då den nuvarande 
krånglar av och till.  
Sponsorpengar från Länsförsäkringar kommer kassören tillsammans med medlemsansvarige 
Leif Jönsson att ansöka om. 
Fråga om vem som ansvarar för taket på Eken om det t.ex skulle bli läckage är Mörbylånga 
Bostadsbolag. Frågan hänsköts till Eken-gruppen för vidare diskussion.  
 
 



 
 

 
 
B. Eken. Lokaler, inventarieinköp mm. 
 
Lena Engström rapporterade att för närvarande är det minus i Ekens ekonomi då det har 
köpts in ett antal garderober.  
 
C. Julfesten 
Gav ett bra överskott. Fått många positiva kommentarer att det var en trevlig julfest med 
god mat. 
 
D. Reseträffen 
Många kom till denna reseinformationsträff, närmare 140 personer och många tecknade sig 
också för resor. Bra överskott av kaffeförsäljningen.  
 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Månadsträff januari 
Allt är förberett och klart. Påminde om att inte glömma informera om ICA-rabatten.  
 
B. Årsmötet 
Då ordinarie ordförande inte är närvarande bestämdes inget speciellt.  
 
C. Kontorsflytt 
Datum är bestämt till 14 januari men detta kan komma att skjutas fram någon dag. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Valberedningen 
Leif Yngvesson, sammankallande i valberedningen, återrapporterade hur läget är inför 
årsmötet. Ytterligare en person ska tillfrågas.  
 
B. Verksamhetsberättelse 
Sekreterare Gunnel Nyberg meddelar att rapporter från cirklarna kommer in, i övrigt är läget 
under kontroll. 
 
C. Folder 
Gunnel Nyberg har gjort foldrar över de olika cirklarna och aktiviteterna som kommer att 
lämnas ut på månadsmötet. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatus 
Ca 880 medlemmar. 
 
 



 
 

§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 11. Mötet avslutas 
Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Nästa styrelsemöte är den 7 februari  kl 9:30   
  
 
 
 
Anders Bergzén Gunnel Nyberg 
Vice ordförande Sekreterare 
 

    


