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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2019-02-12 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Britta Weiner, Ann-Margreth 
Andersson, Karin Carlsson samt 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 (2019-01-08) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 

- Upprop har startat för att behålla den nedläggningshotade servicelinjen till Örebro. 
Listor att skriva under finns framtagna och sprides. Vädjas att fulltecknade listor 
lämnas till Brita, som ombesörjer att de lämnas vidare till kommunen. 
 
- Om intresse finns föreslås att en Iphone-grupp (8–10 deltagare) startas för att lära 
sig mer om telefonens användningsområden. Klas Weman är villig att leda. 
Sökes även en ledare till utbildning i Androidtelefoner för att få igång även en 
sådan grupp. Intresse efterhöres vid kommande möte. 
 
- Den 25–31 mars ordnar kommunen m fl en Digital vecka i Biblioteket. Handlar  
bl a om digitala banktjänster och BankID, att lära sig komma igång i den digitala 
världen (förbokning) samt föreläsningarna ”Surfa säkert” och ”Sant eller falskt på 
nätet”, om källkritik på internet och sociala medier. 

  
 - Information ges om den förestående distriktsstämman 3 april. Ingemar och Veine 

har haft genomgång med vår distriktsordförande angående utformningen av mötet, 
praktiska detaljer samt mottagande av alla deltagare (ca 90–130 st). Från vår 
förenings sida föreslås att 3 ledamöter anmäles att delta. Ingemar tar kontakt med 
Sjöängens kök om lunchmenyn denna dag. 

 
 - Vid årsmötet kommer Ingemar att fråga medlemmarna om några att villiga att 

delta i ett lag om 3 st i en tävling ”Hjärnkollen” den 11 april. 
 
 - Medlemsmötet i maj blir en hemlig resa. Beslutas att föreningen bjuder på 

bussresan. Föreslås att medlemmarna prel betalar 150:- bl a för mat o dryck. 
 
 - Förra styrelsemötet diskuterades vad vi kan hjälpa till med att skingra 

ensamheten. Gunnel Zenk meddelar att hon pratat med Amanda på 



  2. 

 

Borgmästarinnans café som öppnar framöver. Hon är positiv till att vi får ha caféet 
som träffpunkt.  

 - Distriktet föreslår att vi erbjuder ett par ledamöter att följa med på en gratis 
visningsresa med MS/Birka den 18–19 mars där information ges bl a om paket- 

 erbjudanden. Buss avgår från både Hallsberg och Kumla vidare till hamnen i 
Stockholm för ombordstigning på båten. Efterhöres om Gudrun och Björn Dieker 
är intresserade att delta.  

 - Skrivelse om Vårdcentralspatruller, vad gäller tillgänglighet, föreligger. 
 
6. Sekreterarens rapport 
 Handlingar till årsmötet är upptryckt i 50 ex. 
 Framställes vårens programblad i 100 ex, svart/vitt (A5 storlek).  
 Lista över styrelse- och kommittéledamöter tryckes i 100 ex. 
  
7. Kassörens rapport 
 Årets första balans- och resultatrapport 1901 kommenterades.  
 Ann-Margreth önskar ersättning för toner för 608:- vilket beslutas. 
 Hon önskar även ersättning för flyttkartonger för förvarning av 

räkenskapshandlingar för 40:- vilket beslutas. 
 Ulla önskar ersättning för toner med kronor 668:- vilket beslutas. 
 Ann-Margreth gör inköp av 24 trisslotter till årsmötet att användas till vinster. 
 Ann-Margreth ombesörjer bidragsansökan som skall inlämnas till kommunen. 
 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar februari: 
   6 Brita Nelander 95 år 
 10 Gunilla Ekberg 80 år 
 12 Asta Skyrman 80 år 
   9 Siw Bruce 75 år 
 24 Ulla Nordhög 75 år 
 28 Inger Nyström 75 år 
   
9. Årsmötet 19 februari 2019  
 Föreningen bjuder på kaffe o bröd. 
 Sekreterarfrågan diskuteras. Ingemar tar åter kontakt med Lisbeth Boo. 
 Då programpunkten ”SPF-kören sjunger” utgår, diskuteras olika lösningar 
 kring parentationen av avlidna medlemmar, vilket inleder mötet. Ulla-Britt Åhlin  
 är tillfrågad att läsa dikt. Ingemar tar vidare kontakter bl a för att få någon att 

spela piano.  
 Brita gör inköp av blommor till de som ska uppvaktas och tackas vid årsmötet. 
 Även årets SPF:are, Veine Knutsson, ska hyllas med en fruktkorg och 
 blomma. (Ombesörjes av Catharina och Brita).  
 
10. Nästa styrelsemöte 
 12 mars 2019, kl 10.00, SV-lokalen 
 
11. Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst.  
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson 


