
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 7 december 2015 

Närvarande: Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin 

Mattsson, Barbro Sundström, Mona Wilsson, valberedning och ansvariga 

 

§ 151 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och berättar att vår ordförande Inger 

Ingesson har avlidit den 6 december. Styrelsen uttrycker sin stora sorg och saknad. 

§ 152 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Gösta Söderberg. 

§ 153 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 154 Föregående protokoll justeras. 

§ 155 Kassören Barbro Sundström informerar om vår ekonomi och medlemsutvecklingen. Vi 

ligger under budget men den kommer att rätta till sig innan årets slut. Föreningen har 

idag 777 medlemmar. Det är en ökning med 0,7 procent. 

§ 156 Föreningen har fått en förfrågan från distriktsstyrelsen om önskemål om utbildningar 

nästa år. Efter diskussion beslutar styrelsen att lämna önskemål om följande 

utbildningar Power Point, Medlemsregister, Hemsidan, Friskvårdsutbildning och Trafik. 

§ 157 Valberedningen informerar om valberedningens arbete och frågan återkommer vid 

styrelsens januarimöte där nomineringslistan skall fastställas. 

§ 158 Styrelsen diskuterar månadsmötet på Storstrand den 25 november och konstaterar att 

det var en trevlig föreläsare och att maten var god. Vid informationsmötet på Lyan den 

18 november som var mycket informativt och intressant så saknades mikrofon. 

Styrelsen beslutar därför att begära in en offert på en hörselslinga. 

 Kerstin Kristiansson informerar att kaffelistan för vårens möte kommer att gå runt vid 

Luciafesten på Storstrand den 8 december. 

§ 159 Vårens program kommer att bli klart denna vecka och därefter att tryckas. Styrelsen 

kommer att träffas hos Mona Lindblom den 17 december för att stoppa programmet i 

kuvert och skicka iväg dem. Programmet kommer också att läggas ut på hemsidan. 

 Vårens styrelsemöten blir den 7 januari, 8 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj och 13 

juni. Ordförande bokar lokal hos Medborgarskolan för dessa möten.  

 I januari avtackas styrelsen och ansvariga på Doktorsvillan. 



§ 160 Övriga frågor 

 Styrelsen diskuterar hur vi ska hedra Inger Ingessons minne vid vårt månadsmöte den 

8 december. 

 Beslutas att föreningen delar ut julblommor till våra medlemmar som bor på 

äldreboende. Detta år är det 2 stycken. 

 Verksamhetsberättelsen kommer att fastställas vid styrelsens januarimöte 2016. 

 Verksamhetsplanen tas upp vid styrelsemötet den 7 januari 2016 och fastställs då. 

 Nomineringslistan ska också fastställas den 7 januari. 

 Styrelsen diskuterar förberedelserna inför Krakowresan den 13 – 16 maj 2016. 

§ 161 Ordförande Mona Lindblom avslutar mötet och tackar alla för årets arbete och önskar 

alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

§ 162        Nästa styrelsemöte blir den 7 januari 2016. 
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