
 

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
Den 28 november  2019  

 
Närvarande:  Ordf Ingrid Johansson, Astrid Nilsson, Lena Engström, Gunilla Pålsson, Bertil 
Johansson, Bo Fungmark, Gunnel Nyberg, Annika Bäckström 
 
Frånvarande: Anders Bergzén, Jan Pilemyr och Kennet Nyberg 
 

§ 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 
Enligt Seniorbladet finns möjlighet för föreningar att ansöka om bidrag från Socialstyrelsen 
för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Sista ansökningsdag är den 9 december 2019. 
SPF Seniorerna Solvändan har beslutat att ansöka om bidrag.  
 
B. Ansökan Projekt 
Aina Gustafsson och Kent Ingvarsson har fått i uppdrag att arbeta med denna ansökan.  En 
projektgrupp kommer att bildas. För SPF Seniorerna Solvändan är projektet tänkt att i första 
hand vända sig till 85+ med början i maj där styrelsen, som vanligt, bjuder in till fest. 
Därefter är det tänkt att göra kortare resor, utflykter mm samt bjuda in till en 85+ 
höstavslutning. En utvärdering av projektet kommer att göras. 
 

§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi 
Två st utställningsskåp i glas har köpts in för att visa fina alster från olika hantverks- och 
målarcirklar. I dagsläget har skåpen betalts av Solvändan. På kommande Ekenmöte tar 
Gunilla Pålsson upp om intresse finns att överta dessa till Eken istället.  Om inte behåller SPF 
båda.  
 
 
 



 
B. Eken, stolinköp 
Förslag finns om att köpa in ytterligare ett antal stolar av samma typ, som redan köpts in till 
Eken.  Då summan kommer att överstiga 5000 kr (Ekengruppens övre gräns) beslutar SPF 
seniorerna Solvändan att godkänna Ekens inköp av stolar. 
 

§ 6. Planering och avstämning av månadsträffar/fester/sammankomster 
m.m. 
 
A. Avstämning månadsträff 17 nov 
Mycket trevlig månadsträff. 
 
 B. Avstämning Julmarknad nov 
Solvändans försäljning av allehanda hantverk och lotteri gick med god förtjänst. 
Beträffande Ekens försäljning av gröt och fika blev det ett litet överskott i jämfört med förra 
året. 
 
C. Julfest 7 dec, planering. 
Vi gick igenom inköp, vem som gör vad före och under själva julfesten.   
 

§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Medlemsregisteransvarig 
Beslut kommer att tas under årsmötet vem/vilka som blir valda som 
medlemregisteransvariga. Styrelsen har dock  beslutat att Jan Pilemyr och Bo Fungmark fram 
till dess kommer ”testa” att hantera registret i samverkan med ordinarie 
medlemsregisteransvarige Leif Jönsson och behöver därför tillgång till medlemsregitret.  

 
§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
Inga kommentarer 
 

§ 9. Övrigt 
 
Inga kommentarer. 
 

§ 10. Mötet avslutas 
 
Ordf Ingrid Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Nästa styrelsemöte är den 5 dec  kl 9:30   
  
 
 
Ingrid Johansson Gunnel Nyberg 
Ordförande Sekreterare 


