
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 9 maj  2019  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén (§1-tom §6A), Jan Pilemyr, Astrid 
Nilsson, Lena Engström, Bertil Johansson, Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, 
Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Gunilla Pålsson 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Ordf Ingrid Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med ett tillägg under §7. Bilaga 1
   
§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Seniorbladet 
Uppmärksammandes på att vara vaksamma mot bedrägeriförsök bl.a via mejl. Protokoll från 
SPF-distriktet efterlystes. 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi 
Kassören Annika Bäckström redogjorde för ekonomin. Större belopp kommer inom kort att 
utbetalas till ledare (inhyrda) för olika aktiviteter.  I övrigt är ekonomin fortsatt stabil.  
Diskussion kring rapportering till SV avseende de olika aktiviteterna, men är förmodligen 
nödvändig för SV:s bidrag till föreningen. 
 
B. Eken 
Lena Engström redogjorde för Ekens ekonomi och i dagsläget ser det bra ut. 
Inköp av stolar: Föreslår att Eken-gruppen gör en förfrågan till firman Staples om att få låna 
1 bunt stolar (4 st) för att testa hur stor plats de tar vid borden. Om inte detta går, föreslås 
att köpa in 12 st stolar där SPF och PRO delar på denna kostnad. Om PRO inte är positiva till 
detta kommer SPF att köpa in 4 st ”teststolar”. 
 
SPF-kontoret: Bo Fungmark åtar sig att sätta upp några hyllor och anslagstavla på kontoret 
samt en postlåda vid SPF dörren på Eken. Ytterdörren kommer att åtgärdas när vädret blir 



 
 

bättre. Inköp av ny stege till kontoret, ordnas av kassören. Be Lasse Carlsson att ta hand om 
bord och en del stolar som blockerar utanför SPF-kontoret. 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. 85+ 
35 personer har anmält intresse av att komma. Styrelsen träffas på Eken kl 11.30. Vi följer 
uppgjort arbetsprogram. Några personer vill ha hämtning och det ordnar bl.a Anders 
Bergzén. 
 
B. Grillkväll 
Gick igenom vad som redan finns och vad som behöver inhandlas. Vid regn träffas vi på 
Eken. 
 
C. Försommarfesten 
Inte så många som har anmält sig än. Ingrid Johansson, Annika Bäckström och Astrid Nilsson 
kommer att träffa Birgitta Eriksson, som står som ansvarig för festen, för viss planering. 
 
D. 4-länsfesten 
Anmälan senast den 15 juni. Lägga ut inbjudan på facebook och hemsidan.  
 
E. Kalmarsundsrevyn 2020 
Vissa dagar under januari och februari 2020  är rabatterade för pensionärer. Irene Sandholm 
har hand om anmälningar till detta. 
 
F. Inbjudan av politiker 
Frågan att inbjuda politiker inför EU och Ölandsvalet togs upp på senaste månadsmötet men 
intresset verkar svagt så det lämnas därhän. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
  
A. Ersättning vid framträdanden 
Diskussion om huruvida SPF Seniorerna Solvändans medlemmar som uppträder vid våra 
möten ska kunna få arvode eller ej. 

 Beslutades att inget arvode kan utgå, endast ersättning för eventuella utlägg tex 
reseersättning. 

 SPF-medlemmar i Ekengruppen har ersättning för olika utlägg, resor, telefon, dator 
m.m. ”övriga ersättningar” 
 

B. Ersättning studier/aktivitetsledare 
Alla cirkel och aktivitetsledare får ersättning för div. utlägg en gång per termin. Om man 
håller i flera cirklar får man endast ersättning för en cirkel.  
Om flera ledare hjälps åt vid en cirkel/aktivitet får man dela på ersättningen.  
För närvarande är ledarna för Må Bra-cirkeln tre st, dessa är också  folkhälsoansvariga. Må 
Bra-cirkeln kommer att avslutas efter denna termin. Föredrag m.m. inom ämnet kommer 
fortsatt att anordnas som kultur- arrangemang av de folkhälsoansvariga. Dessa kommer att 
får ersättning för sina utlägg  ”övriga ersättningar” f.o.m. höstterminen. 



 
 

 
C. Inbjudan till cirkelledare (SV) 
Inbjudan för utbetalning av vårens ersättning samt samt fika blir någon gång i början på juni. 
 
D. Äldreveckan 
Sånggruppen Färj´klickarna kommer att uppträda på Rönningegården under Äldreveckan. 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Antalet medlemmar 
Antalet ligger nu runt 910 st. 
 
§ 9. Övrigt 
Meddelade att 88 brev har skickats ut till nyblivna pensionärer.  
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 11 juli kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    

 


