
 
 

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

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Jan Pilemyr,  Lena Engström, Gunilla 
Pålsson, Bertil Johansson, Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
Frånvarande: Astrid Nilsson 
Inbjudna: Leif Linder (§7A) och Lars Carlsson (§6A, 7A och 7D)  
 

§ 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 nr 5 och 6  Bilaga 2 
Gällande SPFs Medlemsresan, ett koncept under utveckling. Det ska hjälpa föreningar att 
identifiera vilka förväntningar som finns genom utskick av en enkät. Material finns att 
rekvirera från Förbundet. Förbundets verksamhetsberättelse finns tillgängligt på vårt kontor.  
 
B. Protokoll Distriktsstyrelsen Bilaga 3 
Ordförande Ingrid Johansson kommenterade §7 i protokollet ”God och nära vård för äldre” 
samt § 14 ”Ensamhetsproblematiken”. Studiematerial i detta ärende finns hos SV samt 
förbundets hemsida. 
 
C. SPF Seniorernas 80-årsjubileum Bilaga 4 
Kommer att diskutera med månadskommittéerna för eventuellt firande vid månadsmötet i 
oktober  
 
D. Inbjudan DM i Golf 
Går av stapeln 7/8. John Johansson, som brukar hålla i kontakterna, är på SPF-resa till Åland 
vid denna tidpunkt. Jan Pilemyr är intresserad, tar kontakt med John. 
 

§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, försäkring 



 
 

Kassören Annika Bäckström meddelar att ekonomin är god. De nya stolarna har levererats 
och SPF Solvändan kommer att betala för 12 st stolar + 2/3 av de övriga 100 stolarna. PRO 
betalar för 1/3. SPFs försäkrade objekt, som finns på Eken, ska fotodokumenteras och 
förvaras på ett USB-minne. Gunilla Pålsson kommer att ombesörja detta.  
 
B. Eken, inköp stolar, renovering mm. 
Lena Engström meddelar att ekonomin är god just nu. Avseende den tänka renoveringen av 
tak och fönster på Eken kommer ett möte med Mörbylånga Bostadsbolag/politiker att hållas 
någon gång i september. Från SPF kommer ordförande Ingrid Johansson och Lars Carlsson 
från Ekengruppen att vara våra representanter. Dessutom representanter från PRO 
Färjestaden.   
 

§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Grillaftonen 
Man kan gott säga att den blåste bort, men vi var ca 20-talet som mötte upp på Granudden 
och fortsatte aftonen på Eken med fika och tipstävling.  
 
B. Försommarfesten 
Inte så stor uppslutning, diskussion huruvida vi ska fortsätta med denna fest. Frågan tas upp 
på något månadsmöte. 
 
C. Skärlöv 
Mycket folk och varm väder, trevliga underhållare. 
 
D. Pelargon- och trädgårdsdag 20 juli 
Gunilla Pålsson, som håller i detta arrangemang, har gått igenom förberedelserna med Eken-
gruppen. 
 
E. Linedance 23 juli 
Här är också förberedelserna färdiga med vem som ansvarar för brödförsäljning, lotterier, 
loppis. Målargruppen placerar ut sina alster dagen innan.  
 
F. Nostalgifest 3 augusti 
Lars Carlsson m.fl. ansvarar för denna fest. SPF sydöland kommer att inbjudas. Gunnel 
Nyberg ombesörjer att affischen skickas över till dem. 
 
G. 4-länsfesten 14 augusti 
Inga medlemmar har anmält intresse av att delta i denna fest.  
 
H. Hamn/ironman fest 15 augusti 
I år ingen hamnfest men i samband med Ironman ska det ordnas fest på kvällen i hamnen. Vi 
beslutade att inte delta i denna fest i år. 
 
I. Månadsträff aug/sept 25 augusti 
Då Rydberggården är upptagen detta datum kommer månadsmötet att hållas i Ladan 
istället.  Poängtera detta i kommande annonser och affischer.  



 
 

 

§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Bowlshallens tillgänglighet Bilaga 5 
Leif Linder och Lars Carlsson inbjudna. Enligt skrivelse av Leif Linder finns förslag på tre 
alternativ för att komma in i bowlslokalen. Kodlås ej aktuellt i dagsläget. Vi diskuterade i 
första hand alternativ 3 – fler nycklar. Vi beslutade att alla som är ledare är betrodda att 
inneha nyckel. 
 
B. Sponsorer, LF 
Vi ska ha med LFs logga på våra affischer i fortsättningen.  
 
C. Ansöka om fana? 
Förslag av Gunilla Pålsson, inte aktuellt för närvarande. 
 
D. Hyra /låna ut stugan 
Vi beslutade att den s.k lotterivagnen kan lånas ut/hyras, av SPF Solvändan godkända 
föreningar, till en avgift på 100 kr/dag, undantag för PRO Färjestaden som får låna den utan 
avgift. Lars Carlsson har ansvar för lotterivagnen.  
 
E. Resor 
Tyvärr måste resan till Bryssel ställas in på grund av för få anmälda deltagare.  
 

§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Antal medlemmar, utskick 65-åringar 
Antalet medlemmar strax över 900. Vi avvaktar med brevutskick till nya 65-åringar till hösten 
då även de som är födda sista kvartalet 1954 finns tillgängliga i Förbundets medlemsregister.  
 

§ 9. Övrigt 
Observera att styrelsemötet den 12 september ändras till den 5 september. 
Ordförande och kassören kommer att ha möte med månadskommittégrupperna den 23 
augusti kl 10. 
En SPF fasadflagga kommer att beställas. Ordförande Ingrid Johansson kommer att skicka ett 
tackbrev till Form Press för ett antal skänkta brickor. 
 

§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 15 augusti kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 


