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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2019-05-07 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Ann-Margreth Andersson, 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 (2019-04-09) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 

- Projektledare Hanna Hansson är anställd av Örebro kommun, Vård- och 
omsorgsförvaltningen och arbetar med seniorers psykiska hälsa för att motverka 
psykisk ohälsa, ensamhet och depressioner.  
Föreslås programkommittén att vi bokar henne till ett medlemsmöte under våren 
2020 för information. 
- Anders Eriksson från Askersunds Släktforskarklubb önskar besöka oss vid ett 
medlemsmöte för att berätta om släktforskning.  
Föreslås programkommittén att lägga in detta vid ett medlemsmöte framöver. 
- Olle Widell anordnar en resa till Opera på Skäret i Kopparberg den 18 augusti. I 
år ges föreställningen Trollflöjten. Ingemar ombesörjer att information om resan 
lägges ut på vår hemsida.  
- Kurs för valberedare anordnas den 10 maj i Örebro. 
- Ingemar har insänt protestlistor över nedläggning av linje 708 till regiondirektören. 
- Förbundet fyller 80 år den 2 september 2019. Vår förening firar detta under resan 
till Visingsö den 4 september. 
 

6. Sekreterarens rapport 
 Ingen offentlig affischering om mötet 21 maj då resan är fullbokad. Endast 

hemsidan. Kalendariet vår/höst 2019 uppdateras och skickas till styrelsens 
ledamöter. Avvaktar höstens programpunkter från programkommittén. 

  
  
7. Kassörens rapport 
 Balans- och resultatrapporten 1904 kommenterades. Konstateras är vår ekonomi är 

god.  
 - Till medlemsmötet 21 maj gör Ann-Margreth inköp av 16 trisslotter som vinster 

till 2 lottringar som säljes under resan. 



  2. 

 

 - Till Visingsöresan den 4 september köper Ann-Margreth 2 lottringar samt 16 
trisslotter som vinster. 

 - Föreningen har mottagit 1.242 kronor från Askersunds kommun för portoutlägg i 
samband med utskick av enkäten om trygghetsboende. 

 - Beslutas att de som kokar kaffe vid medlemsmöte tillsvidare ej ska betala för fika. 
Gäller även Veine Knutsson. 

 - Studieförbundet Vuxenskolan önskar få in underlag till sin planering. Ingemar 
ombesörjer att uppgifterna besvaras och insändes.  

 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar maj: 
 18 Lena Malmrot 85 år 
 21 Lena Knutsson 75 år      
   
9. Månadsmötet 21 maj 
 Hemliga bussresan. Avgång kl 10 från Resecentrum. Ingemar kontaktar de som 

saknar epost om avgångstid. 
  
10. Aktiviteter 
 - Till bussresan till Visingsö den 4 september har hittills 35 anmält sig. Kostnad 

400:-/medlem. Avgång från Resecentrum kl 07.30. Lägges ut på vår hemsida. 
 - Den 28 april företogs en vandring på Tjälvesta ängar under vackert väder för 

att bl a beskåda backsipporna. 18 medlemmar deltog! 
 
11. Övriga ärenden 
 - På förekommen anledning diskuterades föreningens användande av person-

uppgifter och visning av bilder med anledning av dataskyddsförordningens 
(GDPR) nya bestämmelser om skydd av personuppgifter som gäller from 25 maj 
2018. Ingemar kontaktar distriktsordföranden för att efterhöra om råd hur 
föreningen hanterar detta. 

 - Brita och Cathrin har deltagit i en utbildning i trafiksäkerhet i Örebro den 
17 april. Broschyren ”Trafiksäkerhet för seniorer” finns för utdelning till 
medlemmar. 

 En test i trafikkunskap gjordes vid dagens sammanträde. Föreslås att genomföra 
testet bland medlemmarna under ett möte. 

  
12. Nästa styrelsemöte 
 13 augusti 2019, kl 10, SV-lokalen. 
 
13. Avslutning 
 Ingemar tackade för vårens sammankomster och önskade alla en skön sommar! 
 
  
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
  
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson 


