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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND  
 
Sammanträdesdag och tid: 2019-01-08, kl 10.00-12.30 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Britta Weiner, Conny Åberg,  
Ann-Margreth Andersson, Karin Carlsson samt Ulla Brånn  
 
Övriga deltagare: Lisbeth Boo, valberedningen (11.00-11.30 c:a) samt Gunnel Zenk, 
studieombud (11.30-12.00 c:a) 
 
 
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 (2018-12-04) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 
 Ingemar kommer att utarbeta verksamhetsberättelsen för 2018 samt 

verksamhetsplanen för 2019 till årsmötet. 
 Klagomål har inkommit vad gäller jullunchen i samband med resan till Karlstad 13 

december. Ingemar kontaktar arrangören och framför synpunkterna. 
 Information ges om den förestående distriktsstämman 3 april som vår förening står 

som värd för. Ingemar har tillsammans med Veine Knutsson huvudansvaret för 
arbetet. Fler uppmanas att vara behjälpliga med olika uppgifter. 

 
6. Sekreterarens rapport 
 Arkivcentrum Örebro har meddelat att de stängt from 21 december och kommer 

framöver att flytta till nya lokaler. Meddelas senare då de öppnar i nya lokaler. 
 Enas om att styrelsens sammanträdestider i vår äger rum: 12/2, 12/3, 9/4, 14/5 samt 

höststart 13/8. 
  
7. Kassörens rapport 
 Årets sista balans- och resultatrapport 1812 kommenterades. Framgår ett positivt 

slutresultat med +27.200 kronor för 2018. Framtagen bokslutskommentar till 
bokslutet 2018 samt budget för 2019 godkändes. 

 Medlemsantalet har ökat och uppgår till 233 vid årets slut. 
 Ann-Margreth gör inköp av 16 trisslotter till nästa medlemsmöte att användas till 

vinster. 
 Ingemar önskar ersättning för utlägg av toner med kronor 599:-, vilket beslutas. 



  2. 

 

  
 
8. Födelsedagar  
 Inga födelsedagar i januari.  
 
9. Månadsmötet 15 januari 2019  
 Följande programpunkter: Framtidsfullmakt, Camilla Hansén och Handla med 

smartphone, P-A Öhrn samt Helena från Forma inleder med att presentera sig. 
 
10. Aktiviteter 
 Bowlingen startar 11 januari och boulen 15 januari. 
 Under våren leder studieledare Birgitta Wallbom följande kurser i Örebro: 

Balans i Livet – inne, Må bra – fungera bättre, Du och ditt minne samt Balans i 
Livet – ute. Om önskemål finns bland våra medlemmar, föreslås att likartade 
kurser ordnas i Askersund inom möjligheternas ram.  

 
11. Övriga ärenden  
 Inför årsmötet i februari informerar Lisbeth Boo om valberedningens förslag till 

2019 års styrelse- och kommittéledamöter. 
 Diskuteras även friskvård – en ny tränare, Helena, har anställts på Forma – och 

föreslås inleda nästa medlemsmöte med att presentera sig och sitt arbete. 
 Försöka få igång regelbundna gemensamma promenader ex vis gå Hälsans stig. 
 Uppkommer förslag att vi varje år ska utse en Årets SPF:are, vilket beslutas. 

Denne uppvaktas med blommor eller fruktkorg. 
 En enig styrelse utser Veine Knutsson med motiveringen – aldrig omöjlig, på 

alerteten jämt och bidrar med stor hjälpsamhet inom olika områden.  
  

Med studieombudet Gunnel Zenk diskuteras olika aktiviteter för att locka ensamma 
människor, som har svårt att ta sig för att komma ut eller besöka möten. Diskuteras 
hur man kan nå dessa och hur de ska kunna aktiveras.  
Gunnel ges i uppgift att komma med förslag till var och hur man kan mötas 
regelbundet ex vis ett café, dit alla kan komma.  
Föreslås att vid våra möten i Näckrosen på prov möblera så att fler sitter till-
sammans. Detta för man ska kunna få bättre kontakt med varandra. 
Även framtida utbildningar i mobilhantering och Facebook önskas. Fler behövs 
som kan lära ut.  
Vinkvällen 16/1 finns 4 platser kvar. Denna aktivitet räknas som utbildning i 
vinkunskap.   

 
13. Nästa styrelsemöte 
 12 februari 2019, kl 10.00, SV-lokalen 
 
13. Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst.  
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson  


