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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-08-07 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jacobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin 
Carlsson och Ulla Brånn 
 
 
 
1.  Mötets	öppnande   

Ordf Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll (2018-05-08) 
 Protokollet godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

Valet i september: SPF Askersund och SPF Lerbäck har gemensamt den 31/5 
skickat en skrivelse till våra lokala partiföreträdare med ett antal äldrefrågor. 
Svar har endast inkommit från två partier, M samt V, trots påstötningar. 
Besviken över det dåliga intresset från våra politiker ställer ordföranden frågan om  
att skriva en insändare i NA tillsammans med SPF Lerbäck. Styrelsen godkänner 
detta.  
Höstprogrammet antas av styrelsen. Lämnas för snarast för tryckning. Ulla 
ombesörjer. Skickas till hemsidan och kommer även att sändas ut per mail till 
medlemmarna. Delas ut till de som inte har mail.  
 

6. Sekreterarens rapport  
Namnlista finns framtagen över medlemmar med olika uppdrag i föreningen. Dras 
upp i 50 ex för utdelning. Sändes till hemsidan o kan även sändas ut till 
medlemmarna per mail.   

 
7. Kassörens rapport 

Balans- och resultatrapporten 1805–1807 kommenterades och lägges till 
handlingarna. 
Karin Carlsson önskar ersättning för 30 st inköpta gratulationskort med 
kuvert. Beslutas att ersättning utgår med 289:-. 
 

8. Födelsedagar  
 Födelsedag i augusti: 
  13 Carin Berg 80 år 
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9. Månadsmötet 14 augusti 2018 
 Höstupptakt hembygdsgården. Lisbeth B och Gunilla L ordnar med aktiviteter 

såsom övningar vid olika stationer, tipspromenad och gissningstävling. 
 
10. Aktiviteter 
 Bussresa företogs 30/5 till Trollhättan med besök museum och beskådande av 

fallen. 
 Bussresa äger rum 19/8 till Skäret utanför Kopparberg för operaföreställningen 
 Don Carlo av Verdi. 
 Utflykt till Husabergsudde 24/8 kl 18 för att spela bangolf. Gå, cykla eller ta bilen. 
 Boule (tisdagar) kl 10-12, utomhus. 
 Bowling startar åter 7/9 kl 11-13 O`Learys. 
 En höstvandring planeras till den 31/10. Målet är ännu ej bestämt. 
 
11. Övriga och nya ärenden 
 Beslutades att föreningen ej deltar med bord vid höstmarknaden 29/8, 
 Beslutades att hålla ett julklappslotteri på resan den13/12 till Karlstad. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
 11 september 2018, kl 10.00, SV-lokalen.  
 
13 Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst och önskade alla en fortsatt skön 

sommar. 
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
        
 
 Ulla Brånn    Ingemar Karlsson 


