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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2019-03-12 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Britta Weiner, Ann-Margreth 
Andersson, Karin Carlsson, Conny Åberg 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 (2019-02-12) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 

- Behov föreligger att söka efter ny möteslokal då den dagen kommer vi ej längre 
får nyttja Näckrosen. Föreslås att Veine Knutsson får mandat att leta efter ny lokal 
(som rymmer 50-80 personer) till rimlig kostnad, vilket beslutas. 
- Namnlistorna om att behålla servicelinjen till Örebro lämnas in snarast. 
- Saknas fortfarande en ledare till utbildning i Androidtelefoner för att få igång 
även en sådan grupp. Ingemar fortsätter söka efter lämplig person. 
- Påminnelse om digitala veckan som äger rum i biblioteket med start 25 mars. 
Datastugan erbjuder hjälp 2 april, kl 14-17 samt 7/5, kl 14-17 i lokalen Aspholmen. 

 - Ingen anmälan till tävlingen ”Hjärnkollen” den 11 april har inkommit. 
 - Kommunen kommer att skicka ut en enkät till våra medlemmar om äldreboenden i 

kommunen, där vi får möjlighet att skicka med vårt program till de som saknar 
mailadress. Conny tar fram listor från Miriam på dessa personer. 

 - Efter månadsmötets slut 19 mars träffar styrelsen den nya program- respektive 
resekommittén. Ingemar skickar kallelse till dessa.   

 - NTF anordnar informationsdag om trafiksäkerhet den 17 april, kl 9-12, i Örebro. 
 Brita och Cathrine anmäls att delta. 
 - Örebro Universitet mfl anordnar en minimässa i NOVA-huset den 4 juni, 

kl 13.30-16 som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. Handlar om 
forskning inom området välfärdsteknologi. 

 - Vid distriktsstämman 3 april kommer Ulf Grell att delta och berätta om projektet 
hur bra länets vårdcentraler är när det gäller att ta hand om äldre.  

 - Veine Knutsson har blivit föreslagen att ingå i distriktsstyrelsen. Beslutas vid 
stämman den 3 april. 

 
6. Sekreterarens rapport 
 Kopia av årsmötesprotokollet insändes denna dag till distriktet. 



  2. 

 

 Listor med namn, mailadresser o tel till ledamöter i styrelsen och kommittéer 
skickas ut till alla medlemmar med mailadress.  

 Conny reviderar uppgifter i Miriam om ledamöters uppdrag. 
  
7. Kassörens rapport 
 Balans- och resultatrapporten 1902 kommenterades.  
 Ann-Margreth ombesörjer bidragsansökan som skall inlämnas till kommunen. 
 Ann-Margreth gör inköp av 8 trisslotter till lotteriet vid månadsmötet 19 mars. 
 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar mars: 
   5 Birgitta Fredriksson 75 år 
 13 Inger Palm  75 år    
 17 Gunnar Eriksson  85 år    
   
9. Månadsmötet 19 mars 
 Besök av polis Irene Rosell som talar om äldres säkerhet.  
 Karin Carlsson och Lena Karlsson gör inköp till 65 smörgåsar och ombesörjer 

kaffekokningen. Blommor ombesörjes av Agnetha E. 
 
10. Aktiviteter 
 Lista framtas till hemliga resan den 21 maj. Sista anmälningsdag blir 10 maj. 
 Avresa kl 10 från Sjöängen och hemresa kl 15 föreslås. Kontakt tas med Urban 

om körningen. 
 
11. Distriktsmötet 3 april  
 - Då Ingemar ej kan närvara vid distriktsmötet, har v ordf Catharina J blivit 

ombedd att inleda mötet i hans ställe, vilket hon accepterat.  
 - Från vår förening anmäles förutom Catharina, Karin C, Brita W och Ulla B att 

deltaga i stämman. Conny ombesörjer anmälan. 
 - Förberedelser pågår för fullt med bemanningen. Föreslås att Conny Å och Ola 

A sköter parkering. Ann-Margreth A och Ulla B prickar av delegaterna vid 
ankomsten. Veine K är utsedd till mässgeneral. Aina Ekefall-Norrman och Sven 
Johansson tillfrågas om de ställer sig till förfogande att hjälpa till som värdar. 

 - För genomgång av detaljer och uppkomna frågor kallar Ingemar berörda till en 
gemensam träff i Sjöängen den 21 mars, kl 10-12, då även vår distriktsordförande 
Gunilla Wennerström kommer att närvara.  

 
12. Nästa styrelsemöte 
 9 april 2019, kl 10, SV-lokalen. 
 
13. Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst.  
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
  
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson 


