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Styrelsemöte 2021-06-14  
 
Närvarande: 
Kjell Ahnström 
Monica Andersson  
Dolf Bergsten, ordförande 
Sten Borell 
Birgit Carlsson 
Anita Engström 
Ingrid Seijboldt 
 
Adjungerade 
Else-Marie Jarl  
Lena Sundin 
Christer Hyllbrant, från kl. 14.30 Informationspolicy 
 
 
Dolf  
  

Corona-läget 
Musik-caféerna kör från den 1 juli.  
Vi bjuder in både vaccinerade och ovaccinerade medlemmar, men 
skriver i inbjudan att vi hoppas att alla som kommer är vaccinerade. 
 
Trygghetsboendet i Stallarholmen 
Dolf har pratat med byggaren i Norge. Har läst dokumenten och 
tycker att det ser bra ut. Byggstart inom kort.  
För den dyraste lägenheten på 76 m2 är hyran 9 500 kr. 
Det är trähus från Moelven som byggs. Klart nästa sommar/höst. 
 
Distriktet 
Lättnader i restriktionerna. 
Beslut om utbildningsplan inför hösten. 
Fastställd resepolicy. 
SPF-appen bordlades. 
Ordförandekonferens den 23 – 25 september på hotell Malmköping..  
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Lena  
 

Lena redovisade läget för valberedningen. 
 Två nya styrelsemedlemmar behövas väljas efter Sten och Monica.  
 
 Dolf: 0,5 år kvar, omval 
 Kjell: 1,5 år kvar, omval 
 Birgit: kvarstår 
 Anita: 0,5 år kvar, omval 
 Ingrid: 0,5 år kvar, omval 
 

Dan föreslår mötesordförande till årsmötet. Birgit ställer upp som 
mötessekreterare. 

 Valberedningen väljs på mötet.  
 
 
Anita  

 
Seniordagen kommer att äga rum den 1 september i Mariefred  
utanför Biohuset. Temat är hälsa och trygghet. Information kommer 
att ges om kommunens framtida trygghetsboenden. Eventuellt 
kommer  geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson att delta. PRO deltar 
också.  
 
Anders Härnbro ersätter Monica Lindell Rylén som kommunalråd. 
 
Möte den 23 juni med Stefan om LSS drivet kafé på mötesplatsen. 
Stefan kontaktar även PRO och RK. 

 
Birgit 
 

Jubilarluncher på Gripen med ca 20 deltagare från 2020 den 8 
oktober och ca 20 deltagare från 2021 den 15 oktober.  

 
Kjell 
 
 I den här punkten deltog Christer Hyllbrant. 
  

Utkastet till informationspolicy granskades och vissa justeringar 
gjordes. Bl.a. ska handlingar inför årsmötet läggas ut på hemsidan 
senast två veckor före årsmötet.  
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 Kjell redigerar informationspolicyn.  
 

Inbjudan till årsmötet sänds ut sex veckor före årsmötet. Annons i 
Gilla och Strengnästidningen.  

 
Christer H är angelägen om att få material till hemsidan från möten 
och musik-kaféer. 

 
 Sammandrag av månadsmöten till Strengnästidningen. 
  
 Möte med resebyrån och Linda för att diskutera resor. 
 
 För närvarande är vi 287 medlemmar. 
 
Sten 
 
 Brevet om återstart av våra musik-kaféer läggs ut på hemsidan. 
 
 Reklam om prova-på-bridge i Gilla. 
 
Monica 
 

Färdigställer kallelsen till årsmötet och dagordningen och sänder ut 
till styrelsen för kommentarer. 
 
Färdiga dokument att läggas ut på hemsidan inför årsmötet är: 
Verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan och förslag om 
avgifter. 
 

Else-Marie 
 
 Folkhälsofrågor 

Finns intresse bland våra medlemmar för förbundsmästerskap i 
bridge, golf, boule och hjärnkoll. Läggs ut på hemsidan. 

 
 Inte ensam.  

Material från förbundet. Else-Marie har genomgått ambassadörsut-
bildningen.  

 Mål att få i gång studiecirkel och telefonkedjor.  
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Hälsocirkelgruppen består av Anita, Birgit och Else-Marie. Hur kan vi 
ladda ner materialet från hälsoveckan? 

 
 
Övriga frågor 
 
 Vi behöver en vagn till bridgeborden. Stefan har lovat oss en vagn. 
 Var är tevagnen? 
 Kopiatorn är inte inkopplad och kopiorna är dåliga.   
 
 
Nästa styrelsemöte 
 
 Den 23 augusti kl. 09.30 
  
 
 
 
     


