
 
 

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

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Anders Bergzén, Jan Pilemyr, Astrid Nilsson, Lena 
Engström, Gunilla Pålsson, Bertil Johansson, Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Gunnel Nyberg, 
Annika Bäckström 
 
§ 1.  Mötet öppnas. 
 
Ordf Ingrid Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 2.  Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med tillägg under §4. Bilaga 1
   
§ 3.  Godkännande av protokoll från föregående möte 
 
Protokollet godkändes. 
 
§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Protokoll distriktet.  
Ordf Ingrid Johansson har inför distriktets årsmöte vidarebefordrat distriktets inbjudan till 
årsmötet, årsberättelsen, resultat- och balansräkning. Fem personer från styrelsen är 
anmälda. Enligt distriktsprotokoll nr 8 § 11 kommer Birgitta Lundman informera om att hjälp 
finns för distribution av brev från medlemsregistret till nyblivna 65-åringar. Vi ska ta reda på 
mer om detta vid årsmötet.  
 
B. Seniorbladet 
Inget av intresse. 
 
C. Dina förmåner 
Eon, nyckeltjänst, mobilabonnemang, ingen närmare diskussion. 
 
D. Kurs för nyvalda  
Distriktstyrelsen anordnar kurs för nyvalda ledamöter den 1 april. Inbjudan lämnades till Jan 
Pilemyr som, om intresse finns, själv kommer att anmäla sig. 
 
E. Webbutbildningar 
Under våren kommer distriktstyrelsen åter igen att anordna webbutbildning. 
Webbredaktörerna kommer att konakta distriktet för att få information om upplägget. 
 
 
 
§ 5. Rapporter/information/annonsering 



 
 

 
A. Ekonomi 
Kassör Annika Bäckström rapporterar att inbetalningar kommer in gällande olika aktiviteter 
och resor och att pengar från Förbundet avseende inbetalda medlemsavgifter till och med 
28/2 kommer inom kort att betalas ut. I övrigt är ekonomin god.  
 
B. Eken, schemaläggning, kontorsingång 
Lena Engström, kassör på Eken, meddelar att ekonomin är god. Diskussion om att höja 
avgiften till PUB-kvällarna, likaså att det inte alltid behöver vara underhållning utan man kan 
ha musiktemakvällar typ Elvis, Jerry Willians, Lill-Babs tema.  
  
Ami Bachér tar över uppgiften som schemaläggare av rummen för de olika aktiviteterna på 
Eken efter Aina Gustavsson. Poängterade att det måste vara lite ”luft” mellan de olika 
aktiviteterna så rummen hinner vädras och städas av.  
 
Till nya kontorsingången har mattor köpts in. Ännu har inte låset bytts ut, men kommer att 
ske snarast. 
 
§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Månadsträff mars 
Färdigplanerat. Vice ordf. Anders Bergzén kommer att hålla i information från styrelsen. Ami 
Bachér och Ketty Ingvarsson, informerar om studier och Irene Sandholm informerar om 
kommande resor. Anmälningar till maj månadsmöte (Kroppkakor) och Försommarfesten 
kommer att tas upp. 
 
B. 85+ festen 
Lasse Trofast kommer att vara underhållare. Leif Jönsson tar fram listor från 
medlemsregistret och Annika Bäckström och Gunnel Nyberg kommer att utskicka ut 
inbjudningarna. 
 
C. Försommarfesten 
Listor cirkulerar på månadsmötet. Tyvärr ingen buss från Eken till Norra Möckleby. Förslag på 
samåkning. 
 
D. ”Personalfest” 
Festlig träff i styrelsen med respektive. Bestämdes till den 3 maj kl 18.30 på Eken. Betalning 
ca 250 kr/person. 
 
§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Styrelsen 2019/ funktionärer 
Ersättning  för utlägg till funktionärer utanför styrelsen diskuterades.  
 
B. Ordf semester 
Under ”semestern” kommer ordf Ingrid Johansson kunna nås via mail och Skype 
 



 
 

 
 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Rekrytering via förbundet 
Se § 4A. 
 
§ 9. Övrigt 
Anders Bergzén har fått ett positivt brev avseende bowlsen som han läste upp.  
Kajsa Johansson har lämnat en hurts till kontoret. 
 
§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 11 april kl 9:30   
  
 
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 
 

    

 


