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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-04-10 
 
Närvarande: Catharina Jacobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin Carlsson, Brita 
Weiner, Conny Åberg och Ulla Brånn 
 
 
1.  Mötets	öppnande			
	 V	ordf	Catharina Jacobsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning	
	 Dagordningen	godkändes.	
	
4.	 Föregående styrelseprotokoll (2018-03-13) 
 Protokollet godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 
 Catharina och Ann-Margreth deltog i distriktsstämman i Örebro den 28 mars och 
 rapporterade därifrån. 

Information om kommande resor samt övrigt ges vid kommande medlemsmöte  
18 april. 

 
6. Sekreterarens rapport  

Uppmaning från SPF Riks till föreningarna om stegtävlingen ”Vi går för väldens 
barn” under maj månad. Startkort finns i Senioren nr 3, sid 83. Ulla kollar om 
Vuxenskolans brevlåda (St. Bergsgatan) kan användas för inlämning av start- 
korten efter tävlingens slut. Mer information vid kommande medlemsmöte.  

 
7. Kassörens rapport 

- Balans- och resultatrapporten 1801–1803 kommenterades och lägges till 
handlingarna. 
- Påminnelse/kontakt tas från föreningen till de 9 medlemmar som ännu ej 
betalat medlemsavgiften.  
 

8. Födelsedagar  
 Födelsedagar i april: 
 18  Allan Joutsen  85 år  
 22  Ulla Högberg  85 år  
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9. Månadsmötet 18 april 2018 
 Bildvisning av Agnetha Ericsson – några av SPF:s aktiviteter sedan 2004  
 i bild och ton. 
 Besök av Mats Kagerup, Handelsbanken Hallsberg, om satsningen i  
 Askersund. 
 Kaffe och smörgås. 
 
10. Aktiviteter 
 PUB-afton O’Learys 19 april. Annonseras via mail o Föreningsnytt NA. 
 Bowling (fredagar), kl 11-12 samt kl 12-13, O `Learys. 
 Boule (tisdagar) kl 10-12, Varmbadhuset. (Utomhus fr o m maj månad).  
 
11. Övriga och nya ärenden 

 - Resan till Sjöparken Kumla 16 maj med buss: Ann-Margreth kollar buss- 
priset om föreningen kan subventionera eller erbjuda gratis buss. Senaste 
anmälningsdatum samt avgångstid måste bestämmas snarast. Agneta E, 
programkommittén kontaktas. 

 - Träffar inför Valet 2018 har ägt rum och kommer att fortsätta tillsammans med 
SPF Lerbäck, PRO Askersund och PRO Åsbro för att så småningom enas om 
viktiga frågor att framföra till våra politiker inför ett kommande stormöte. 
Gruppen har överlämnat ett antal viktiga frågor från möte 5 april i Åsbro som 
styrelsen har att ta ställning till. Ingemar Karlsson, Veine Knutsson och Conny 
Åberg representerar föreningen.  

 - Framföres åter önskan att på ett höstmöte informera om den nya lagen 
Framtidsfullmakt. Föreslås att inbjuda Camilla Hansén, sakkunnig från 
länsstyrelsen.  

 - Brita W och Gunilla E har tillsammans med KPR gjort studiebesök på ett 
nybyggt äldreboende med 85 platser utanför Vivalla i Örebro.  

 - Seniorveckan kommer att äga rum vecka 40. Samma upplägg som tidigare. 
 - Den 20 april anordnas en Inspirationsdag inför Valet 2018 i Hallsberg. Föreslås 

att Brita W och Veine Knutsson deltar. Brita tar kontakt med Veine. 
  
12. Nästa styrelsemöte 
 8 maj 2018, kl 10.00, SV-lokalen. Programkommittén inbjudes angående 

höstprogrammet. 
 
13 Avslutning 
  
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
        
 
 Ulla Brånn    Catharina Jacobsson 


