
	
	
	
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2017-05-09 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Catharina Jakobsson, Brita 
Weiner, Karin Carlsson och Ulla Brånn 
 
 
1. Mötets öppnande 
 Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg från kassören under övriga ärenden. 
 
4. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkändes och lägges till handlingarna. Föreningens stadgar är 
 skickade till ordföranden, som ombesörjer att de lägges ut på hemsidan. 
 
5. Ordförandens rapport 
 °   Medlemsregistret - Ingemar har varit i kontakt med Mats Otterström, SPF-dist- 
  riktet, angående nya datasystemet MiRiaM. Båda konstaterar väldig "röra" i systemet. 
  Avvaktar besked från förbundets riksmöte i juni om åtgärder för att komma till rätta 
  med problemen.  
 ° Inbjudan från PRO Åsbro som firar 55 år den 10 maj - ingen deltagare från vår förening 
  närvarar men Ingemar sänder tack för inbjudan. 
 ° Samarbete med SPF Lerbäck - stort intresse finns för ökat samarbete mellan 
  föreningarna bl a gällande resor närmast i höst. 
 ° Lokalfrågan - diskuteras för- och nackdelar med att byta möteslokal för månadsmötena. 
  Problemet med nuvarande lokal Visholmen är kostnaden. Hyrtiden bör utökas med  
  1 timme, vilket även medför ändring av mötestiden. Frågan om ev. byte av lokal tas upp 
  vid medlemsmötet den 17/5.  
 ° Intresse finns för samarbete med PRO, t ex pub aftnar, resor.    
 ° För att få ned föreningens kostnader framför Ingemar idén att medlemmar skänker 
  vinster till lotterier till ett vinstbord. (Kan vara saker som ligger hemma till ingen nytta). 
  Detta tillämpas hos andra föreningar och är populärt. Tas upp vid medlemsmötet den 
  17/5.  
 
 
6.  Sekreterarens rapport 
 Programbladet under utarbetning. Se punkt 10 



 
7. Kassörens rapport 
 Ekonomisk redovisning enligt bilagda balans- och resultatrapport. 
 Kassören uppmanar överhuvudtaget till restriktivitet vad gäller utgifter att tänka på vid val 
 av lokal, lotterivinster mm. 
 Fråga har uppstått om föreningen ska fortsätta ge gåva vid dödsfall till fond el dyl. Frågan 
 diskuteras. 
 Beslut: Föreningen upphör med att ge gåva vid dödsfall. 
 
8. Födelsedagar 
 Födelsedagar under maj: 
   8   May Gustafsson    80 år 
 17   Berit Lindholm     75 år 
     18   Gunilla Högberg   80 år 
     23   Roger Nordström  75 år 
 
9.  Månadsmötet 2017-05-17 ombord på M/S Wettervik: 
 Karin Karlsson medverkar med sång o allsång. 
 Lisbeth Boo håller ett anförande om föreningens 40 år. 
 Album med bilder från gångna tider skickas runt bland deltagarna. 
 Ingemar håller information samt tar upp aktuella frågor. 
 Gunnar Parcrans tillfrågas att ta bilder med sin kamera. 
 Lotteri med 2 lottringar. Ann-Margreth köper 16 Sverigelotter (8 till varje ring) 
 som vinster. 
 Ingemar erbjuder sig att kontakta NA för ett ev reportage. 
 Lista till Wettervik angående antalet anmälda deltagare. 
 

10. Aktiviteter 
  ° Programbladet för hösten 2017 diskuteras. Beslut om lokal, mötestider och ev fler

  aktiviteter ska fattas innan bladet blir klart för tryckning. Problemet att på billigaste  
   sätt nå medlemmar, som ej har e-post diskuterades. 
   Föreslås ett extra styrelsemöte för att komma överens om utformning av bladet och 

  övriga aktuella frågor.     
   Beslutas om ett extra styrelsemöte den 12/6 kl. 10, SV-lokalen, då även rese-/program- 
   kommitténs ledamöter och friskvårdsledarna inbjudes.    

 ° Seniorveckan infaller v 40. Arrangör är Askersunds kommun.  
  KPR sammanträder 15/5. Våra ombud Brita o Catharina deltar. Återkommer med 
  information därifrån vid medlemsmötet den 17/5. 
 

11. Nästa styrelsemöte  
  2017-06-12, kl. 10.00, SV-lokalen (rese/programkommittén o friskvårdsledarna kallas. 
 
12. Övriga ärenden 
  ° Höstmarknaden äger rum 30/8. 
   Beslutas att hyra ett bord och anordna lotteri med 3 lottringar med 3 varuhinkar som 

  högsta vinst, övriga vinster choklad i olika former, kaffe mm. Lottpris 5:-. Informations-
  broschyrer, Seniortidningen o övrigt material införskaffas. Ingemar ordnar med 
  presenning. Tar på nästa medlemsmöte upp frågan om några medlemmar är 
  villiga att stå i ståndet (föreslås pass om 2 timmar). 

   



   
 
  ° Medlemslista. Ann-Margreth har tillsammans med distriktet framtagit en medlemslista. 

  Framgår att ca 41 personer (av 218) ej betalt medlemsavgiften. Frågan är om de helt 
  enkelt glömt betala eller inte längre vill vara medlemmar och ska i så fall ej längre få 
  utskick, tidningen Senioren och ej omfattas av ev. tecknad försäkring.  

   Påminnelser ska ske från föreningen. Hur når vi dem som ej har e-post?  
   Ann-Margreth hör först med distriktet hur andra föreningar gör. 

   
13. Avslutning 
   
 
Vid protokollet   Vidimeras. 
 
 
Ulla Brånn    Ingemar Karlsson 
sekreterare    ordförande 
 
 
Ulla kokar kaffe nästa gång 
    

   
 
 
  
  
  
  
   
  
 


