
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Solvändan  
den 14 november  2019  

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

§ 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. Ang § 4D har ordförande Ingrid Johansson lämnar kommentarer till 
distriktet avseende de kommande nya stadgarna.  Bilaga 2  
 

§ 4.  Inkomna skrivelser 
 
A. Protokoll nr 4 distriktstyrelsen Bilaga 3 
Kommenterade § 10 medlemsstatistik, § 12 ensamhetsprojektet och § 13 faddersystem. 
 
B. Seniorbladet 
Notis om ”Du syns väl i mörkret”.  Armreflexer kommer att beställa från SPF-förbundet för 
att delas ut vid ev ny cirkel med trafikansvarig Anders Gustafsson. 
 
C. Valberedningen, distriktet Bilaga 4 
Förfrågan från distriktet att nominera ledamöter till kommande årsstämman 2020 . Från SPF 
Solvändan har vi ingen att anmäla. 
 
D. Årsstämman 
Datum för årsstämman flyttas från den 25 mars till den 23 mars 2020. 
 
E. Kontaktpersoner föreningar  Bilaga 5 
Vår kontaktperson i distriktet kommer Mats Johansson från Lindsdal att vara. 
 
F. KLT, kontantfritt 
Information finns utlagd på SPF Seniorerna Solvändans hemsida och Face book 
 
 



 
 

G. Apoteksgruppen 
Seniordag på tisdagar vilket innebär 5% rabatt på apoteksvaror men inte receptbelagda 
varor. 
  

§ 5. Rapporter/information/annonsering 
 
A. Ekonomi, kassörutbildning 
Kassör Annika Bäckström redogjorde för ekonomin. Flera större utbetalningar har gjorts. I 
övrigt är ekonomin god.  
Brev från distriktskassören Ingvar Persson om intresse finns för lokalavdelningarnas kassörer 
i vidareutbildning om bl a beskattningsregler mm. Kassör Annika Bäckström ska lämna 
besked om detta.  
 
B. Eken 
Lena Engström meddelar att Ekens ekonomi är bra. 
 

§ 6. Planering månadsträffar/fester/sammankomster m.m. 
 
A. Avstämning höstkonferensen i Oskarshamn 
De som deltog (Ingrid Johansson, Lena Engström, Jan Pilemyr och Ami Bachér)  tyckte det var 
ett intressant distriktsmöte. 
 
B. Avstämning nya medlemmar 
Bra möte med de nya medlemmarna, några nya förslag till cirklar/aktiviteter. 
 
C. Månadsträff 17 nov 
Färdigplanerat. Ordförande Ingrid Johansson kommer bl a att redogöra för enkäten. Endast 
76 svar lämnades in av ca 900 medlemmar.  
 
D. Julmarknaden  24 nov 
Färdigplanerad. Handläggs av Eken-gruppen och hantverksgrupperna. 
 
E. Julfesten 7 dec 
Vi bestämde att träffas den 28 nov för att närmare gå igenom vem som gör vad.  
 

§ 7. Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 
 
A. Medlemsregisteransvarig 
Jan Pilemyr och Bo Fungmark kontaktas av Leif Jönsson när nya medlemmar ska registreras 
för att få en inblick i hur medlemsregistret fungerar. 
 
B. Frågeformulär, enkät Bilaga 6 
Endast statistik i form av staplar kommer att redovisas på det kommande månadsmötet. 
Kommentarerna kommer ordförande Ingrid Johansson att ge muntligen. 
 
C. Valberedningen, styrelsen 2020 
Ingen från valberedningen var närvarande. 



 
 

 
D. Ersättningar till medlemmar 
Styrelsen beslöt att medlemmar som uppträder på ex-vis månadsmöten ska få: 

- Fritt inträde (de uppträder i stället för annan underhållare) 
 

Om man uppträder på ex-vis fest (julfest, kroppkakefest) ska man få: 
- 60 kr avdrag på entrén. 

 
C. Konferensbord 
Anders Bergzén ska undersöka detta men då man inte är närvarande så får vi avvakta tills 
nästa möte om besked.  
 

§ 8. Medlemsrekrytering/medlemsregister 
 
A. Medlemsstatistik 
Omkring 907 medlemmar. 
 

§ 9. Övriga frågor 
Inga 
 

§ 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 
 

    


