
	
	
	
	
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2017-12-05 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Catharina Jacobsson, Brita Weiner 
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 (2017-11-07) 
 Rättelse punkt 10. Julbordet Olshammarsgården äger rum den 13 december 2017. 
 Protokollet godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 
 - Till distriktets datakurs i Medlemsregistret den 11 december 2017 har anmälts Ann- 

    Margreth Andersson, Conny Åberg samt Claes Weman. Kostnad 100:-/deltagare. 
 - Kommunens äldreomsorgsplan 2018–2027 samt gemensamt yttrande från SPF 

Seniorerna Lerbäck och SPF Seniorerna Askersund med ett tillägg från vår förening       
lägges till handlingarna. 

 - Vid månadsmötet i november deltog endast Josefine Eklund från länsstyrelsen då 
   bankens representant ej kunde närvara pga sjukdom. Ett 45-tal medlemmar deltog. 
 
 - Meddelas en ny medlemsförmån – ID-Skydd Bas från mySafety – ett kostnadsfritt   

erbjudande till alla medlemmar. Gäller spärrservice och hjälp vid ID-kapning. Mer att 
läsa och anmälan finns på förbundets hemsida. 

- Julbuffé anordnas i Sjöängens matsal den 21/12 och 24/12 till en kostnad av 124   
   kronor. Föranmälan krävs till den 24/12.  
- Lunchen den 22/12, kl 12.30-13.45, avnjutes med levande jullunchmusik till en  
   kostnad av 62 kronor. 

          - Nyhet från årsskiftet är att alla pensionärer som äter lunch vid Sjöängens matsal ska  
skaffa ett kort som utvisar att man är pensionär och lägges på brickan varje tillfälle. 
Kortet finns att hämta vid cafeterian.  
 

6. Sekreterarens rapport 
 Vårprogrammet att upptryckt i 100 ex. Skickas till hemsidan. 
 
7. Kassörens rapport 
 - Balans och resultatrapporten 1701–1711 kommenterades. Bilägges. 
 - Ann-Margreth önskar ersättning för inköp av 3 st spritpennor, totalt 89 kronor. 
  Beslutas att ersättning utgår. 



	

- Efter diskussion enas vi om lotteri vid månadsmötet 13/12. Blir papperslotter à 5:-/st 
(2 ringar). Vinster ombesörjes av medlemmar från styrelsen till en kostnad av 500 
kronor. 

- Återstår en del medlemmar som ännu ej betalt julbordet. Telefonkontakt tas med  
  dessa av styrelsemedlemmar. 
 

8. Födelsedagar 
 Födelsedagar under december: 
 6   Maria Widmark, 80 år 
 17 Kerstin Nyman Gustafsson, 75 år 
 
9. Månadsmötet 13 december 2017 
 Julbord Olshammarsgården. Buss avgår kl 12 från Resecentrum till en kostnad av 20:- 

t/r. Föreningen subventionerar. Innan julbordet tar vid kl 13, sker visning av 
Birgittakyrkan kl 12.30-13.  

 
10. Aktiviteter 
 Lars-Owe Wren från HRF informerar att en föreläsning om hörsel kommer att äga rum i 

april nästa år. 
 Ordförande Ingemar meddelar att han blivit uppringd av Jackie Gustafsson, som vill 

informera om Länsradion/Radio Sydnärke vid medlemsmötet 17 januari 2018. Då stort 
intresse finns, enas vi om att Ingemar tar ytterligare kontakt med honom för deltagande 
vid mötet. 

 Ordförande Ingemar informerar vid nästa medlemsmöte erbjudanden om olika 
kommande resor och arrangemang framöver.  

 
11. Övriga och nya ärenden 
 Rätta svaren på frågesporten vid medlemsmötet 15 november tillkännages vid mötet 
 17 januari och vinnaren tillkännages då. 
 
 Studieförbundet Vuxenskolan har sänt ut en enkät med frågor om sin verksamhet. Ann-

Margreth har gått igenom och besvarat dessa. Efter genomgång godkännes svaren. 
 Framgår att Studieförbundet Vuxenskolan skulle kunna vara oss behjälpliga med bl a 

kopiering o tryckning av affischer och program. Uppdras åt sekreteraren ska ta kontakt 
med verksamhetsutvecklare Stefan Strömgren. 

 
 Sammanträdestider för styrelsen våren 2018 kl 10.00 i SV-lokalen: 
 9 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april och den 8 maj. 
  
12. Nästa styrelsemöte 
 9 januari 2018, kl 10.00, SV-lokalen. 
 
13 Avslutning 
 Ingemar tackade styrelsen förs det gångna året och önskade alla en God Jul. 
 
 Vid protokollet     Vidimeras: 
 
        
 
 Ulla Brånn     Ingemar Karlsson 


