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Styrelsemöte 2021-05-17 
 

Information från distriktet 
 
- Digitaliseringsprojektet. De återstående elva datorerna till 
föreningarna ska köpas in. 
- SPF-appen har tagits fram för snabb överblick av nyheter. Används 
idag av Eskilstuna, Gnesta och Trosa. Årlig kostnad av 45 000 kr, 
som distriktet ska stå för. Frågan tas upp vid styrelsens junimöte. 
- Bidrag till Malmabygden för reparation av befintlig hjärtstartare. 
- Distriktet har god likviditet. Fondandelar beräknas säljas under 
hösten, då en hel del aktiviteter ska genomförs. 
- Beslut om ny arbetsordning för distriktsstyrelsen, där ansvarsom-
råden för olika styrelseledamöter framgår. 
- Arbetsgrupp för ordförandekonferens i höst på konferensanlägg-
ning i Sörmland. 
- Digitalt möte för distriktets KPR-ledamöter den 3 juni. 
- Digitalt ordförandemöte den 14 juni. 
- Omfattande utbildningspaket under hösten 2021. 
 
Trygghetsboendet i Stallarholmen. Byggstart under sommaren. 
Samma företag kommer att bygga trygghetsboende i Åkers 
Styckebruk.  
 
Remissvar på det politiska måltidsprogrammet har skickats in 
gemensamt med Mariefred. Man har tackat för svar. 

  
Styrelsen beslöt att hålla årsmötet den 2 september kl. 12.00  
 
Info till medlemmarna vid årsmötet om minskad kontanthantering 
och framtida swishbetalningar.  

 
 
 Jubilarluncher 2020 och 2021 
 

Vi slår ihop luncherna; det blir sammanlagt 59 personer. Inbjudan 
sänds ut i slutet av augusti. Lunchen äger rum i oktober. Lunch på 
Gripen eller Megs?  
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Info från Seniorrådet 
 
Trygghetsboende i Stallarholmen och Åkers Styckebruk. Klart för 
byggande även i Strängnäs.  
Seniordag i Mariefred september/oktober. Promenader med olika 
stationer planeras.  
Hyreshöjningar på SÄBO bestrids. 
Referensgruppen för måltidsfrågor har bildats. 

 
Datum för höstens styrelsemöten: 
 
28 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 
december. 

 
Våra aktiviteter 
 
Smittskyddsläkaren i Sörmland kontaktas för information om våra 
musik-kaféer. Inbjudan sänds sedan ut efter besked.  
 
Boule kommer att spelas enligt normala rutiner med början den 1 
juni. 
 
Vi avvaktar till slutet av augusti för start av bridge och canasta. 
 
Förhoppningsvis har de flesta i vår bokcirkel fått sina sprutor i slutet 
på maj och vi kan då dra i gång vår utomhuscirkel.   

 
Inget har hörts från Resekompaniet. Preliminärt program önskas. 
Annars får vi göra eget program.  
 
Info om tipspromenaderna läggs ut på hemsidan. 
 
Vi har 290 medlemmar som betalt och 10 som inte betalt. Vi beslöt 
att inte kontakta dessa tio.  

 
 Hälsovecka 
 

Denna vecka är det folkhälsovecka. Vi ligger lågt. Information har 
mailats ut till våra medlemmar om förbundets program för veckan.    
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Else-Marie Jarl blir sammankallande i nybildad hälsocirkel med Anita 
och Birgit.  
 
Nästa styrelsemöte  

 
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 7 juni med start kl. 13.00. 
 

 
 
 
 
 
 
  
       
 
     


