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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2017-11-07 
 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Brita Weiner, 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 (2017-10-10) godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

- Kontakt har tagits med förbundets pressekreterare om lämpligheten att tillåta 
   annonsering i tidningen Senioren av Reseföretag som visar sig ha oseriösa priser.  
  (Kuvert har legat med separat i tidningen).  
- Månadsmötet i oktober med mannekänguppvisning var uppskattat och nära 70  
  medlemmar deltog, vilket bidrog till lite extra tillskott i kassan. 
- Distriktet vill få in uppgifter på ledamot/-möter som kan tänkas nomineras till 
   distriktsstyrelsen. Inget intresse från vår förening föreligger.  
- Föreslås att balansplattor testas på möten, då balansen är viktig. Eventuellt mästerskap? 
- SPF Åsbro, som anordnar julbordsresa 3 december till adventskonsert i Blå Hallen och 

julbordskryssning meddelar, att 9 platser finns kvar. Ingen från Askersund är anmäld. 
 

6. Sekreterarens rapport 
 Inget att rapportera 
 
7. Kassörens rapport 
 - Balans- och resultatrapporten 1701–1710 kommenterades. Bilägges 
 - Ann-Margreth meddelar att föreningen nu har skaffat Swish som betalmedel. 
 - Krångel sedan en tid tillbaka med Deponiboxen som LOOMIS hanterar. 

  
8. Födelsedagar 
 Födelsedagar i november: 
 15 Ellen Allbjart 95 år 
 16 Hans-Ola Andersson 75 år 
 24 Sven Erik Hagel 75 år 
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9. Månadsmötet 15 november 2017 
Banken informerar om säkerhet, bankID, digitala betalningsmedel och lär oss mer om 
Swish. 
Karin Carlsson ansvarar för inköp av bröd, smör, pålägg till smörgåsar (ca 60 st). 
Länsstyrelsen står för kaffekostnaden så vi får fakturera dem. 
Karin ansvarar även för lotterikassan. Blir tre dragningar och 24 Sverigelotter som vinster. 
Diskuterades alternativa lokaler om arrangemanget ej går att genomföra på Näckrosen då 
bl a högtalaranläggningen ej fungerar tillfredsställande. Ingemar, Conny och Ola ser till att 
det finns fungerande anläggningar för ljud och bild i lokalen. Mötet hålls således i 
Näckrosen som står i vårt höstprogram. 
Kaffekommittén, som utsågs förra mötet, består denna gång av Karin Carlsson, Lena o 
Veine Knutsson, Brita Weiner och Catharina Jacobsson. 
Information i NA inför mötet under "Föreningsnytt" samt affischering ombesörjes av 
sekreteraren. 

 
  
10. Aktiviteter. Julbord Olshammar. Program 2018.  

     Till julbordet Olshammarsgården, som äger rum 15 december har hittills 59 anmälningar  
     inkommit. 

   Bussen har 54 platser. Kostnad 20: - tor. Avgång kl 12 från busstorget. En del åker i egen  
   bil. Guidning i Birgittakyrkan startar kl 12.30. Sittningen börjar kl 13.00. Mer information 
   nästa medlemsmöte. 

   Vårprogrammet och vårutflykt diskuteras efter detta möte, då resekommittén kommer med 
   förslag. 

 
 
11. Övriga och nya ärenden 

Distriktet kommer att ordna datakurser i Medlemsregistret MiRiaM vid några tillfällen i  
november och december. Beslutades att Ann-Margreth och Conny anmäles i första hand 
och i mån av plats även Ingemar och Ulla till utbildning den 11 december 2017.  

Diskuterades hur vi får in mailadresser och mobilnummer från fler medlemmar. 
Fortfarande saknas många. Arbete pågår med att komplettera listan allt eftersom uppgifter 
kommer in. 

Information av Brita Weiner, från senaste KPR-mötet:  
Äldreomsorgsplanen 2018–2027 överlämnades för ev yttrande som ska inkomma till 
socialnämnden senast 2017-11-10.  
SPF Lerbäck har lämnat över sitt yttrande till oss, vilket vi tillstyrker med ev 
komplettering. Ingmar tar del av handlingarna och ombesörjer detta. 
Anhörigsamordnaren var nöjd med Seniorveckan utom första dagen. Då lunchbuffén i 
Sjöängens matsal blev en succé, kommer en julbuffé att anordnas den 22 december 
med julsånger/-musik. 
I samband med kommunens 375-årsfirande nästa år, kommer kommunen den 13 juni på 
kvällen att bjuda på ett jippo på torget, vilket föregås av mat i Sjöängens matsal med en 
3-rätters middag. 

Catharina Jacobsson, KPR-ombud, redogör från en mycket intressant föreläsningsdag 
 hon deltagit i den 17 oktober i Stockholm med ett 65-tal pensionärsråd närvarande. 
Arrangör var ”Koll på läkemedel” – ett projekt för bättre läkemedelsbehandling av äldre. 
Utbildningen handlade om läkemedel och fallskador. Fallolyckor kostar samhället  
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enorma summor. Fler omkommer i fall än av trafikolyckor. Viktigt att förtroendevalda 
hos SPF Seniorerna och PRO får ökad kunskap för att bättre kunna driva frågor om en 
säkrare läkemedelshantering i kommunernas, landstingens och regionernas pensionärsråd. 
Mer information ges av Catharina vid första medlemsmötet i vår. 

   
 

12. Nästa styrelsemöte 
       5 december 2017, kl 10.00, SV-lokalen. 

 
13. Avslutning 

 
  
 
Vid protokollet: Vidimeras: 
 
 
Ulla Brånn Ingemar Karlsson 


