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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2019-04-09 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Britta Weiner, Ann-Margreth 
Andersson, Conny Åberg samt Ulla Brånn, kl 10.00–12.25  
Gudrun Dieker och Ulla Sandahl, resekommittén, kl 10.00–10.30. 
 
1.  Mötets	öppnande  
 Ordf. Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

Mötet inleddes med information av Gudrun Dieker och Ulla Sandahl från 
resekommittén om förslag till dagsresor i höst. Enades om en resa till Visingsö den 
4 september samt att på kommande medlemsmöte den 16 april efterhöra om 
intresse finns bland medlemmarna för en sådan resa.  

  
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll  

Föregående styrelseprotokoll (2019-03-12) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 
 Till bussresan mot hemligt mål den 21 maj är hittills 49 anmälda. Betalning 150:-/p 
 ska vara betald senast 30 april. 

Kommunens enkät om trygghetsboende, som utdelades till medlemmarna vid 
senaste medlemsmötet 12 mars, expedierades sedan av föreningen per post till 
övriga medlemmar i våra föreningskuvert med porto redan betalt. Ersättning bör 
kunna krävas av kommunen för portokostnader för det antal (138 st) som 
distribuerades. Ingemar ombesörjer detta. 
Höstens programförslag bör inkomma till nästa styrelsemöte. Ingemar tar kontakt 
med programkommittén. 
Distriktsstämman den 3 april i Sjöängen fungerade utmärkt. 108 delegater deltog. 
Ingemar tackade alla funktionärer för ett fint nerlagt arbete. Förutom att Veine 
Knutsson blev invald som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen blev även Catharina 
Jakobsson invald att ingå i valberedningen. Stämman beslutade även att höja 
avgiften till distriktet med 10 kronor/medlem fr o m 2021, innebärande att 
föreningarna får in mindre pengar för sina verksamheter. 

  
6. Sekreterarens rapport 
 Kallelse till Arkivcentrums årsmöte i Arboga den 24 april föreligger. Enades om  
 inget deltagande från vår förening. 
 Höstens medlemsmöten 2019 äger rum: 20/8, 17/9, 15/10, 19/11 samt 17/12. 
 Vårens medlemsmöten 2020 äger rum: 21/1, 18/2, 17/3, 21/4 samt 19/5. 
  



  2. 

 

 Lokalen Näckrosen ska tingas för våra möten.  
  
7. Kassörens rapport 
 Balans- och resultatrapporten 1903 kommenterades.  
 Till medlemsmötet 16 april gör Ann-Margreth inköp av 16 trisslotter som vinster. 
 Ombord på bussen vid hemliga resan (medlemsmötet) 21 maj föreslås att  
 2 lottringar säljes. Antal vinster och förslag till vinster får vi återkomma med. 
 Ann-Margreth har för att hedra avliden medlem sänt in 500:- till Läkare utan 

gränser, vilket godkändes.  
  
 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar april: 
   6 Karl-Oskar Andersson 75 år 
 14 Torsten Hanberger 85 år    
 19 Jan Berglund  85 år 
 21 Monica Ådahl  80 år    
   
9. Månadsmötet 19 mars 
 Besök av Caroline Dieker, som talar om framtidens Askersund.  
 Bitte Blom från Askersund-Hammars församling önskar informera om behov av 

cafévärdar till sommarkyrkan vid Klockarbacken. 
  
10. Aktiviteter 
 Hemliga resan den 21 maj och ev resa till Visingsö den 4 september informeras 

om vid kommande medlemsmöten. 
. 
 
11. Övriga ärenden 
 Brita informerar från gårdagens KPR-möte att biblioteken i landet fått 25 

miljoner för att sprida datorkunskap och därmed öka den digitala kompetensen. 
 En enkät har framtagits av kommunens bibliotek bl a om digitala frågor och för 

att efterhöra kunskapen inom informationstekniken. Föreslås att enkäten delas ut 
och helst ifylles under medlemsmötet 16 april. Brita ombesörjer att de inlämnas 
till biblioteket. 

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


