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Styrelsemöte 2019-10-09 
 

Boulebanan  
Vi har kanske spelat vår sista match på banan. Löfte från kommunen 
om en ny boulebana åt oss senare i höst eller under våren 2020. Vi i 
styrelsen, i samråd med verksamhetsledarna, har då beslutat att 
säga upp nuvarande bana redan nu för att spara 6000 kr. Om den 
nya banan inte är klar till säsongstarten så spelar vi några gånger på 
banan vid Östabadet. 

 
Ordföranderapport 
Projektet ”Tillsammans mot ensamhet” 
SPF Gnesta var den enda förening i Sörmland som hann komma in 
med en ansökan om bidrag. Vi informerade distriktet om att tiden var 
för knapp för oss. Ny ansökan nästa år. Lämpligt med en gemensam 
plan för hela kommunen.  
 
Ordförandekonferensen  
Kairos Future är ett företag som hjälper organisationer att förstå och 
forma sin framtid. Man gör analyser om framtiden för pensionärer 
och innefattar bl.a. mobila mötesplatser, elektroniska hjälpmedel. 
Det är ett regeringsuppdrag och en stående punkt på ordförande-
konferensen.  
 
Konferensen om Folkhälsa på Åsa har blivit inställt på grund av för 
få anmälningar.  
 
Nytt ärende är Vårdcentralspatrullen. Man anser att alla vård-
centraler ska ha en integrerad äldrevårdsmottagning. Vårdcentrals-
patrullen ska granska och påverka vårdcentralerna.    
Berit Valfridsson Berval har fått i uppdrag att delta i projektet Vård-
centralspatrullen. Vi behöver ytterligare en deltagare.  

 
Rapport från programgruppen 
Förslag är att Resekompaniet kommer och informerar i samband 
med årsmötet. 
Sten Borell är villig att berätta om något av sina projekt. Ett aktuellt 
ämne är Sveriges elförsörjning.  
På månadsmötet den 23 januari kan polis, trygghetssamordnare och 
räddningstjänsten komma och informera 
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Hemsidan Christer Hyllbrant 
Mötet beslöt att punkter från styrelsesammanträden som är av 
intresse för våra medlemmar ska läggas ut på hemsidan.  
  
Mail som har kommit in till förslagslådan på hemsidan vidarebe-
fordras av Christer till Dolf.  
 
De gamla inaktuella stadgarna får ligga kvar i väntan på att nya 
stadgar ska antas. 
 
Information att förslagslådan finns ska gå till alla medlemmar via e-
mail.  
 
Ekonomi Ingrid  
Deltagaravgifter till höstens verksamheter droppar in, både kontant 
och via Swish. 

 
Utöver de stående utgifterna, t.ex. hyreskostnaden och månadsmöte 
har kostnaden för underhållning på PUB-aftnarna samt trivselpengar 
till bridge, dans och boulegrupperna betalats ut. 

 
Träff med Resekompaniet - Dolf och Ingrid  
Man upplever att där finns en bra och seriös ledning. Gemensamma 
resor för Mariefred, Strängnäs och Stallarholmen gör det lättare att 
fylla bussar och fler resmål kan presenteras. Man går också ut med 
ett gemensamt reseprogram. Bokning sker direkt till Resekompaniet 
så arbetet med resor blir minimalt för föreningarna.  
 
Vår resekoordinator blir Kjell. 
 
Trygghetsvandringen den 4 oktober 
Dolf, Kjell och Sten var med och tre personer från kommunen. 
Dessutom deltog kommunpolisen Sanna Granbäck. 
Trygghetsvandringen var bra. Ett stort problem i Stallarholmen är att 
bilarna kör för fort. Svårt för polisen att göra något. Dolf skriver ihop 
en liten rapport från vandringen som sänds till Stefan för publicering i 
Gilla.  

 
Nya stadgar från förbundet 
Stadgegruppens förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna är på 
remiss till distrikt och föreningar. En punkt som diskuterades vid 
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ordförandekonferensen var att ”vänmedlemskap” försvinner från 
stadgarna. 

 
Protokoll till valberedningen 
Styrelsen beslöt att endast sammankallande i valberedningen, dvs 
Lena Sundin, ska få protokoll från våra styrelsemöten. 

 
Från förslagslådan 
Förslag har inkommit om en repris av den fågelkurs som har hållits 
tidigare i Stallarholmen med Leif Ekblom. Även kurs om smart-
phones önskas.  
Kjell går ut med mail till medlemmarna och frågar om intresse finns. 
 
Information om linjedragningen av buss 303 
I samband med den nya tidtabellen blir det ett stopp vid Präntaren 
eller Vasaskolan.  

 
Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 4 november kl. 09.30. 
 

 
     


