
 
Askersund 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2017-08-01 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Catharina Jakobsson, Karin 
Carlsson och Ulla Brånn 
 
Övriga deltagare: Gunilla Ekberg och Agnetha Eriksson, (ledamöter rese- o program- 
kommittén) 
 
1.  Mötets öppnande 
 Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet skulle äga rum 
 8 augusti men är tidigarelagt.  
 
2.  Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående protokoll 
 Protokollen från 2017-05-09 och 2017-06-12 godkändes. 
 
5.  Ordföranden har ordet 
 Innehållet i höstens programblad diskuterades med ledamöterna i programkommittén. 
 Höstens medlemsmöten äger rum: 16/8 (Höstupptakt Hembygdsgården), 20/9 (Höstskörd), 
 18/10 (Mannekänguppvisning), 15/11 (Swish) samt 13/12 (Julbord Olshammarsgården). 
 Framtaget förslag redigeras av Ulla som lämnar det för tryckning till kommunens 
 reprocentral så snart de öppnar efter semestern. Beslut om tryckning, distribution mm, se 
 föregående protokoll.  
 Diskuterades tänkbara aktiviteter framöver. Programkommittén tar tacksamt emot förslag 
 på kortare resor, utflyktsmål o dyl. Även förslag på personer som kan berätta om 
 upplevelser eller ge information om annat intressant är välkommet. 
 Information om aktiviteter utanför programmet skickas till webbansvarig som lägger ut 
 allt på föreningens hemsida t ex program, resor, aktiviteter mm. Önskemål finns att fler 
 bilder från olika sammankomster lägges ut på hemsidan. 
 Vi väntar fortfarande på att medlemsregistret ska fungera på basnivå så vi kan nyttja det 
 och nå våra medlemmar med information. Utbildning till de som ska kunna arbeta i 
 systemet behövs. Ingemar tar kontakt med distrikt och förbund. 
  
6.  Sekreterarens rapport 
 Programbladet som behandlats ovan. 
 
 

1



 7.  Kassörens rapport 
  Ekonomisk redovisning enligt bilaga. Betalningspåminnelser skickas ut från förbundet 
 till de som ännu ej betalat medlemsavgiften. 
 
  8. Födelsedagar 
  Födelsedagar under augusti: 
    3 Dagny Pettersson, 80 år 
      11 Ulla-Britt Bejstam 80 år 
      20 Kerstin Olausson-Wiiand 
 
  9. Månadsmötet den16 augusti 
  Höstupptakten i Hembygdsgården kl 14. Lisbeth Boo återkommer i veckan om 
  aktiviteterna. Mötet avslutas med information o fika som bekostas av var och en. 
   
10. Övriga och nya ärenden 
  Vid mötet 9 maj beslutades att vi deltar i höstmarknaden den 30 augusti. Lotteriet 
  och vinster diskuterades åter. Ändrar antalet lottringar till två. Karin och Ann-Margreth   
  ordnar med vinster till en given summa. För övrigt hänvisas till beslutet 9 maj.  
  Efterhöres på kommande medlemsmöte (16/8) om några medlemmar är villiga att stå i 
  ståndet (4 pass á 2 tim).  
  Bytet av lokal till Näckrosen innebär kaffekokning mm. Styrelsen hjälps åt med detta till 
  medlemsmötet 20 september. Fråga uppkom om ev kaffekommitté ska utses igen. 
  Diskuteras nästa styrelsemöte. 
  Seniorfestivalen äger rum v 40. Ingemar kollar vidare med Monica Andersson, 
  anhörigsamordnare, Askersunds kommun. 
  
 
11. Nästa styrelsemöte 
  2017-09-12, kl 10.00, SV-lokalen. 
 
12. Avslutning 
  
 
Vid protokollet      Vidimeras: 
 
 
 
Ulla Brånn    Ingemar Karlsson 
sekreterare    ordförande 
  
  
Ann-Margreth kokar kaffe nästa gång  
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