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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2017-10-10 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Catharina Jacobsson,  
Karin Carlsson, Conny Åberg 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. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll (2017-09-12) godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 
 - Summering av seniorveckan: 

Då deltagarantalet varit lågt vid flertalet anordnade programpunkter, ämnar ordföranden 
framföra synpunkten att annonsering av programmet bör ske i god tid bl a i kommunens 
tidning Bo i Askersund som når alla hushåll.  
Lunchbuffén med underhållning blev succé. 

- Höstkväll anordnas i Sjöängen den 24 oktober 2017, kl 18-21, med inledning av mat o 
dryck till en kostnad av 150:-.  David Lega föreläser bl a om positivt tänkande. 

-    Börje Edberg, SPF-distriktet, kan numera vara behjälplig med data vad gäller webbsidor  
 

6. Sekreterarens rapport 
Arkivcentrum Örebro har översänt ett kvitto utvisande föreningens överlämnade protokoll. 

 
7. Kassörens rapport 
 Balans- och resultatrapporten 1701–1709 kommenterades. Bilägges 
 Medlemsantalet uppgår f n till 212 samt 4 nya medlemmar på gång in. 
 Ann-Margreth föreslår att föreningen bör skaffa Swish som betalmedel. 
 Beslutas att införa Swish. 
  
8. Födelsedagar 
 Födelsedagar i oktober: 
 Karin Carlsson 80 år 
 Gun Wikström 85 år 
 
9. Månadsmötet 18 oktober 2017 
 Mannekänguppvisning - Mode från butiker i Askersund visas i Näckrosen 
 Information, Lotterier 
 Kaffe o smörgås finns att köpa till ett pris av 40:-  
 24 lotter á 25:- inhandlas som vinster.  
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 Conny testar att nå medlemmarna med inbjudan via mail från medlemsregistret. 
 Ingemar kollar att ljudanläggningen fungerar. 

Kaffekommittén, som utsågs förra mötet, består denna gång av Kerstin Gustafsson, Aina 
Ekefall-Norrman samt Lena o Veine Knutsson. 
Information i NA inför mötet under "Föreningsnytt" samt affischering ombesörjes av 
sekreteraren. 

 
10. Aktiviteter, resor, julbord med buss? 

Hittills är 51 anmälda till julbordet Olshammarsgården 13 december. Ev kan platsantalet 
utökas. Kostnaden 295: - insättes på vårt resekonto Bg 720–6394. Vid medlemsmötet tas 
frågan upp om anordnande av busstransport. Föreslås att en liten avgift t ex 20: - erlägges. 
 
Distriktet anordnar 2 julbordsresor 20–22/11 samt 3–4/12. Vidare anordnas resor under 
2018 bl a SPA-resa för tjejer 7–8/2 till Mariehamn samt ”Fira 17 maj i Oslo” den 16–20/5 
inbjudan kommer senare. I september planeras resa till Rehn-Mosel. 

  
11. Övriga och nya ärenden 

Klagomål har framförts att i tidningen Senioren ligger med ett kuvert från resebyrån TSS 
om erbjudande av resor. De anses som oseriösa bl a vad gäller priser. Ordföranden ska föra 
klagomålen vidare till förbundet. 
 
Diskuterades hur vi får in mailadresser från fler medlemmar. (Ca 80 saknas). En del av 
dessa saknar naturligtvis dator. Medlemslistan ska granskas och kompletteras i registret. 
 
Förbundet har ännu ej korrigerat felaktiga uppgifter på hemsidan vad gäller föreningens 
förtroendevalda vilket förorsakat problem. Ordföranden får stöta på förbundet igen. 
 
För att lättare kunna hantera Medlemsregistret MiRiaM önskar flera styrelseledamöter 
utbildning i systemet. Ordföranden återkommer med besked när o var detta kan äga rum.  
 
Catharina, vårt hörselombud, har blivit antagen till kurs i Läkemedel o Fallskador 17/10 i 
Stockholm som anordnas av SPF, PRO o Apoteksbolaget. Hon deltog den 22/9 vid 
Hjälpmedelsdagen i Örebro (Ej Anhörigdagen som angavs föregående protokoll!).  
Hon kommer att medverka vid medlemsmöte i vår och prata om hörseln. 

 
12. Nästa styrelsemöte 

 7 november 2017, då programkommittén deltar med presentation av vårprogrammet. 
 

13. Avslutning 
 
  
 
Vid protokollet: Vidimeras: 
 
 
Ulla Brånn Ingemar Karlsson 
 
   


