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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-10-09 
 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, 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  
 Föregående styrelseprotokoll (2018-09-11) godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

  Medlemsantalet har ökat. Uppgår nu till 229 medlemmar. 
  Årets Seniormässa fick ett högt deltagande ca 600 besök. 
  Annika Gunnarsson från Örebrodistriktet besöker styrelsen vid sammanträdet i 

december för att informera/visa ledamöterna mer om Miriam. 
  Föreslås att information ges till medlemmarna vid ett möte i vår om  

         möjligheten/rätten att söka bostadstillägg, då en del är ovetande om detta.  
  Medlemsavgiften på vår hemsida ändras till 250:-. Ingemar meddelar förbundet. 

 
6. Sekreterarens rapport 
 SV-lokalen har installerat en ny skrivare/kopiator placerad i kapprummet. 

Meningen är, att vi kan utnyttja denna till en viss kostnad per kopia. 
Diskuterades hur större utskrifter och kopiering skall ske, då vi även har möjlighet 
att anlita kommunens reprocentral. Priset får avgöra! 

 
7. Kassörens rapport 

 Balans- och resultatrapporten 1809 kommenterades och lägges till 
handlingarna.  

 Diskuterades hur förbundet hanterar medlemsavgiften för medlemmar 
som är avförda sent under gångna året och hur det drabbar föreningen.  

 Beslutas att betalningen 500:- för resan den 13 dec till Karlstad med        
           julbord mm skall vara inkommen senast 31 oktober till Bg 720-6394. 
           Ingemar påminner vid kommande medlemsmöte. Därefter görs en  
           påminnelse via mailen av Conny. 

 Loomis har stängt vid Swedbank. Ny plats blir vid Handelsbanken. 



  2. 

 

 Septembermötets gäst Eva Sääv önskar att hennes arvode 300:- samt  
insamlingen som gjordes vid mötet (100:-) skänks till insamlingen 

     Världens Barn. Beslutas att totalt kronor 400:- skänks till Världens Barn.  
 Karin C ansvarar för inköpen till medlemsmötet oktober. Ann-Margreth 

kompletterar med inköp av vinster (trisslotter) till lotteriet. Diskuteras att 
eventuellt byta till andra vinster framöver. 

 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar i oktober: 
 Lisbeth Boo 75 år 
 Inger Eriksson 85 år 
 Jan Dieker 80 år 
 Gerard Riem Vis 80 år 
 
9. Månadsmötet 16 oktober 2018 
 Programpunkten måste omändras, då fd polis Göran Gunnarsson ej har möjlighet 

att närvara. Karin Karlson kommer att medverka med allsång i oktober istället 
för november.  

 Programkommittén föreslår att Olle Widell kommer till medlemsmötet den 20 
november och berättar om ”Askersunds historia och lite annat smått o gott”. 
Styrelsen beslutar godkänna ändringen. 

  
10. Aktiviteter 
 Vandringen den 13/9 genomfördes på en lättare sträcka på Bergslagsleden i 

stället för Mårsäter. Ca 8-9 personer deltog. 
 Avvaktar information vid nästkommande medlemsmöte om ev höstvandring. 
   
11. Övriga och nya ärenden 
 Brita ger information från KPR.  
 Diskuteras vilka som ska representera föreningen i KPR nästkommande år. Vi 

har 3 platser (1 ordinarie och 2 ersättare). Ärendet behandlas vid styrelsens möte 
i november.  

 2019 års distriktsstämma förlägges till Askersund? 
 Ordf Gunilla Werneström har kontaktat Ingemar för att höra om stämman kan 

förläggas till Askersund den 3 april 2019. 
 Ingemar har undersökt kostnaderna att hyra lokal (Sjöängens stora sal samt kaffe 

fm, lunch samt kaffe em) för ca 150-160 delegater. Då detta tycks vara möjligt 
att genomföra och dessutom ger PR åt vår kommun, beslutar styrelsen att 
distriktsstämman förlägges till Askersund. 

 
12. Nästa styrelsemöte 
 Beslutas att mötet äger rum den 14 november (ändring). Meddelas till Cathrin 

Jakobsson senast 1 november om man ej kan komma! 
 
13 Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst. 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson  


