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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2018-11-14 
 
 
Närvarande: Catharina Jakobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin Carlsson, Brita 
Weiner och Ulla Brånn 
 
 
1.  Mötets	öppnande   

V ordf Catharina Jakobsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll  
 Föregående styrelseprotokoll (2018-10-09) godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

 Klart med distriktet att distriktsstämman nästa år kommer att äga rum i Askersund 
2019-04-03.  

 Per-Anders Öhrn, handläggare landsbygd och näringsliv vid Länsstyrelsen, 
   erbjuder utbildning i hantering av smartphone och paddor som ett hjälpmedel när   
   man handlar i butiker. Efterhöres vid kommande medlemsmöte 20/11 om  
   intresse finns för sådan utbildning.  
 SPF:s generalsekreterare Peter Sikström meddelar att i höst startar ett 

projektarbete med SKPF och PRO i syfte att finna metoder för att minska 
ensamheten bland äldre vilket kan leda till ökad psykisk ohälsa och depression. 
Utbildning av ambassadörer sker på 4 platser i landet i höst för intresserade. 
Beslutas att från vår förening anmäles Ingemar Karlsson och Catharina Jakobsson 
till utbildningsdag i Nässjö den 28/11. 

 Det har framkommit att många pensionärer har rätt till bostadstillägg men ej 
ansökt. Informationsbroschyren ”Har du rätt till bostadstillägg?” från 
Pensionsmyndigheten finns tillgänglig att ta del av på nästkommande 
medlemsmöte. Mer information ges vid ett senare medlemsmöte av ordföranden. 

  
 
6. Sekreterarens rapport 
 Mailutskick har trasslat men är nu åtgärdat. 
 
7. Kassörens rapport 

 Balans- och resultatrapporten 1810 kommenterades och lägges till 
handlingarna. Tillägges att ekonomin ser bra ut! 



  2. 

 

 Finns ännu ej något deponeringsställe i Askersund sedan Loomis lade ner 
     Närmaste ställe nu är Hallsberg.  
 Styrelsen beslutar godkänna att Karin Karlson som underhöll oss med 

sång vid medlemsmötet i oktober erhållit 500:- som arvode/gåva. 
 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar i november: 
   8 Urban Andersson, 80 år 
 19 Bertil Lundkvist, 80 år 
 
9. Månadsmötet 20 november 2018 
  Programpunkten blir Olle Widell som kommer och att berätta om ”Askersunds 

historia och lite annat smått o gott”. Karin C ombesörjer vinster till lotteriet. 
 
10. Aktiviteter 
 Vandringen den 25/10 vid Vitsand, Tiveden, genomfördes med endast ett fåtal 

deltagare. Lågt intresse! För sent på året? 
 En trevlig PUB-afton den 8/11 på O´Learys (utan underhållning) lockade ett 15-

tal medlemmar. 
 Diskuterades vinster till lotteriet i samband med julbordsresan till Karlstad 

den13/12. Föreslås lottring med 200 lotter á 5:- st. Catharina J inhandlar 10-15 
vinster till ett värde av 500:-. Vi hjälps åt att slå in dessa i julpaket.  

 Avresetid till julbordsresan ska fastställas snarast så deltagarna kan informeras.
  

11. Övriga och nya ärenden 
 Brita ger information från KPR:s beredning den 12/11 om olika ärenden som ska 

behandlas vid KPR:s sammanträde den 3/12.  
 Ett av ärendena gäller saknaden av ytterligare en uttagsautomat i Askersund (där 

man bl a kan utläsa sitt saldo på kvittot). Brita kommer att kontakta Bankomat 
AB för att efterhöra om möjligheterna att ordna en sådan vid exempelvis 
Handelsbankens nya kontor.  

 
 Vilka som ska representera föreningen i KPR nästkommande år (3 platser (1 

ordinarie och 2 ersättare) hänskjutes till styrelsens decembermöte. Besked ska 
lämnas till kommunen. 

 
 Föreslås att information ges vid medlemsmötet om broschyren ”Närtrafiken” i 

kommunen som utdelats till alla hushåll. Viktigt att utnyttja denna service. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
 4 december kl 10 i SV-lokalen. Valberedningen och programkommittén kallas 

att närvara.  
 
13 Avslutning 
 Catharina tackade för en trevlig sammankomst. 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
  
 Ulla Brånn   Catharina Jakobsson   


