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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-09-11 
 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jacobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin 
Carlsson, Britta Weiner, Conny Åberg 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 (2018-08-07) 

Protokollet godkändes med ändring att Karin Carlsson ej haft utlägg för 30 st 
gratulationskort, utan kassören gjorde inköpet av dessa vilket belastade kassan med 
kronor 289:-. 

 
5. Ordförandens rapport 

- Då behovet av stolar är stort vid våra medlemsmöten, har 25 stolar inköpts till 
föreningen. Dessa förvaras på Näckrosen. Ordföranden fick styrelseledamöternas 
godkännande att genomföra inköpet under augusti.  
- En högtalaranläggning finns nu på plats på Näckrosen med bl a stativ och två 
högtalare och mikrofoner. Även hörslinga ska fungera.  

 - Den 21/9 inbjuder Örebrodistriktet förtroendevalda till en inspirationsdag som 
handlar om GDPR och bostadstillägg. Hjälpmedelsdagen på Våghustorget äger rum 
samma dag.  

 - Örebro Universitet genomför en studie om hur mat och motionsvanor påverkar 
äldres hälsa. 

 - Per-Anders Öhrn har fått länsstyrelsens uppdrag att undersöka tillgängligheten av 
 landsbygdens butiker.  
 - Distriktet anordnar även en inspirationsdag den 28/9 ”Demens rör oss alla”. 
 - Förslag till Kroatienresa framöver har inkommit. Om intresse finns, föreslås att 

en sådan resa kan anordnas tillsammans med fler föreningar. 
 

6. Sekreterarens rapport 
Ett förslag har inkommit från vårt studieombud Gunnel Zenk att blanda deltagare 
vid våra möten. Beslutades att avslå förslaget med hänvisning till att sådana försök 
har gjorts tidigare och ej slagit väl ut.  
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7. Kassörens rapport 
Balans- och resultatrapporten 1808 kommenterades och lägges till handlingarna. 
Diskuterades bl a om hur våra medel bäst skall komma alla medlemmar till 
godo. 
Beslutades att kassören gör inköp av 24 trisslotter att användas som 
lotterivinster. 
Beslutades att Ingemar Karlsson ersätts med kronor 3.750:- för utlägg i 
samband med inköp av 25 stolar samt kronor 69:- för utlägg av låskedja till 
dessa. 
 

8. Födelsedagar  
 Inga födelsedagar under september. 
 
9. Månadsmötet 18 september 2018 
 Besök av Eva Sääv som och ger oss tips om vad vi kan göra med höstskörden. 
 Inköp till fikat görs av Karin C och Lisbeth B. 
 Broschyren ”Aktiviteter för dig som är senior” framtagen till seniorveckan v 40 
 utdelas.  
 
10. Aktiviteter 
 Friskvårdarna meddelar: 

- Utflykten till Husabergsudde 24/8 med minigolftävling blev inställd pga regn. 
- Bowlingen startade åter 31/8 efter sommaruppehållet. 
- Gympastart vid Forma Gym tisdagar med start 11/9. Cirkelträning kl 9 och   
  balansträning kl 9.45. 

 - Torsdag 13/9 kl 10 färd till naturreservatet Mårsäter för vandring ca 4 km. 

 - Vitvinsprovning under ledning av Gunnel Zenk startar 10/10 i SV-lokalen. 
 - En grupp som anmält intresse för att lära sig mer om Facebook samlas 23/10 i 

SV-lokalen under ledning av Gunnel Zenk. 
   
11. Övriga och nya ärenden 
 Britta W informerar om Seniorveckan som startar vecka 40. Den 3/10 anordnas 

vid Sjöängen en tipspromenad samt en minimässa, där representanter för SPF 
deltar vid ett bord. Ingemar tar fram material. Sedan följer en höstbuffé med 
lunchmusik. 

 Styrelseledamöterna delar efter dagens möte ut programblad i brevlådan till de 
som ej nås via mail. Till övriga sker utskick via posten. 

 
12. Nästa styrelsemöte 
 9 oktober 2018, kl 10.00, SV-lokalen.  
 
13 Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst. 
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
        
 
 Ulla Brånn    Ingemar Karlsson 


