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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-05-08 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jacobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin 
Carlsson, Brita Weiner, Conny Åberg och Ulla Brånn 
Övrig deltagare: Agneta Ericsson, programkommittén 
 
1.  Mötets	öppnande   

Ordf Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleddes 
med att medlemsresan till Kumla Sjöpark den 16 maj checkades av med Agneta. 
Föreningen bjuder på bussresan med Ehns Buss, Olshammar. Vidare diskuterades 
programpunkter till höstprogrammet, som bör vara klart att utdelas vid mötet i 
augusti. 

 
2. Godkännande av kallelse 
 Mötet fortsatte med enbart styrelsen och kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll (2018-04-10) 
 Protokollet godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

- Den 18/5 i Åsbro möts våra företrädare (Ingemar Karlsson och Weine Knutsson)  
och företrädare för SPF Seniorerna Lerbäck, för genomgång av frågor inför valet i 
september. Senare samma dag möter de även representanter för PRO-klubbar för att 
gemensamt enas om viktiga frågor att framföra till politikerna vid den stora 
sammankomsten i Sjöängen den 23/8. 
- Information om Seniorkraft hålls den 11/6 vid biblioteket. Seniorkraft startar i 
höst och 15 platser finns. 
- Jubileumsmenyn den 13/6 kommer att finnas att ta del av på hemsidan. 

 
6. Sekreterarens rapport  

Inget att lämna.  
 
7. Kassörens rapport 

- Balans- och resultatrapporten 1801–1804 kommenterades och lägges till 
handlingarna. 
- 5 medlemmar har ännu ej betalat medlemsavgiften. Beslutas att 4 av dessa 
ska strykas ur registret och ny kontakt ska tas med 1 återstående medlem. 
- Medlemsmötet i december. Förslag har inkommit på bussresa till Karlstad 
den13/12, där vi besöker Lerins muséum och intar julbord.  
Beslutades att fara till Karlstad den 13/12 och besöka Lars Lerins muséum 
samt inta julbord vid Residenset.  
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Beslutades även att medlemspriset blir 500 kronor för bussresa, entré Lars 
Lerin muséet med fika och guidning samt julbord. Ehns Buss anlitas för 
resan. 
 

8. Födelsedagar  
 Födelsedagar i maj: 
  3  Else Törnmarck 90 år 
  9  Margrit Erichsen 80 år  
 10 Kenneth Bruce 75 år  
 21 Aina Ekefall-Norrman 80 år 
 23 Hans Liljeholm 75 år 
 23 Sören Andersson 80 år 
   29 Gull-Britt Fredriksson 80 år 
 
9. Månadsmötet 16 maj 2018 
 Resa till Kumla Sjöpark  
 
10. Aktiviteter 
 Vid PUB-afton O´Learys den 19 april deltog 22 medlemmar. Arne Cederblad 

underhöll. 
 Utflykten till Tjälvesta ängar ägde rum den 7 maj i strålande solsken. 12 

medlemmar vandrade längs stigarna i den vackra naturen och fick bl a skåda de 
sällsynta backsipporna.  

 Boule (tisdagar) kl 10-12, utomhus under maj månad.  
 Diskuterades tänkbara resmål framöver. Förslag emottages tacksamt. 
 
11. Övriga och nya ärenden 

Catharina meddelar att till informationen om hörseln i Visholmen den 26/4, med 
bl a Audiologen som inbjuden, kom endast 3 åhörare!!  
Beslutades om följande datum för styrelsens sammankomster i höst:  
7/8, 11/9, 9/10, 6/11 samt 4/12. (SV-lokalen, kl 10.00). 

   
12. Nästa styrelsemöte 
 7 augusti 2018, kl 10.00, SV-lokalen.  
 
13 Avslutning 
 Mötet avlutades med att styrelsen gick över till Lindens sammankomstlokal som 

är under ombyggnation. Konstaterades att denna lokal blir för liten för våra 
medlemsmöten i höst. Då återstår att hålla dessa även fortsättningsvis på 
Näckrosen men mötesdagen måste ändras då lokalen blir upptagen alla onsdagar 
i höst. Styrelsen beslutade att medlemsmötena i höst blir tisdagar i 
Näckrosen. 

 Ingemar tackade för trevlig sammankomst och önskade alla en trevlig sommar. 
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
        
 
 Ulla Brånn    Ingemar Karlsson 


