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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2019-09-10 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Catharina Jakobsson, Brita 
Weiner, Karin Carlsson samt Ulla Brånn  
 
Övriga deltagare: Annika Bäckgren och Christina Müntzing, programkommittén, 
(kl 10.00-10-30) 
 
1.  Mötets	öppnande  
 Ordf. Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Inbjudna till dagens möte var Annika och Christina från programkommittén, 
   för att diskutera vårens programpunkter. 

Efter denna genomgång fortsatte styrelsens sammanträde.  
  
2. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll  

Föregående styrelseprotokoll (2019-08-06) godkändes.  
 
5.   Ordförandens rapport 

- Ingemar föreslår styrelsen att Veine Knutsson nomineras att ingå som ledamot i 
förbundsstyrelsen, vilket godkändes. 
- Anders Erikssons information om släktforskning, som skulle äga rum vid 
medlemsmötet i oktober, är flyttat till septembermötet. 
- Vid medlemsmöte kommer att erbjudas deltagande i information om användande   
av datorer och mobiltelefoner för att bl a lätt nå hemsidan, söka information på 
nätet mm. Detta genomföres i mindre grupper vid SV-lokalen under ledning av 
Klas Weman, vår webbansvarig. 

 - Intresselista till julbordet vid Olshammarsgården den 17 december lägges ut 
 vid september månads medlemsmöte. 
 - Resekommittén föreslås delta vid styrelsemötet i november för att diskutera en 
 medlemsresa i vår. 
  
6. Sekreterarens rapport 
 Rapport till NA från resan till Visingsö, där 52 medlemmar deltog, är inskickad. 
 
7. Kassörens rapport 
 Balans- och resultatrapporten 1908 kommenterades. 
 Styrelsen har erbjudits att inköpa en begagnad färgskrivare/kopiator för 200 kronor 
 från kommunen, vilket härmed beslutas. 
 Studieombudet Gunnel Zenk har inkommit med begäran om reseersättning, 196 

kronor, i samband med deltagande i en cirkelledarträff i Örebro, vilket beslutas. 



  2. 

 

 Till medlemsmötet 17 september inköpes 24 trisslotter som lotterivinster. 
 
8. Födelsedagar  
 Födelsedagar september: 
   4 Lena Lagesson        75 år 
 11 Ingemar Karlsson       75år  
 14 Björn Holmström       90 år 
 14 Anita Karlsson           75 år     
   
9. Månadsmötet 17 september 
 Mannekänguppvisning, fika, lotteri och information. 
 Anders Eriksson informerar om släktforskning. 
 
10. Aktiviteter 
 52 medlemmar följde med på bussresan till Visingsö 4 september. 
 Bangolfen Husabergsudde den 29/8 inställdes pga regn. 
 Seniorveckan äger rum vecka 40. Olika aktiviteter finns att läsa i framtaget 

program. 
 
11. Övriga ärenden 
 Våra ledamöter i KPR, Catharina och Brita, framför missnöje över hur KPR 

sköts numera, exempelvis inställda möten, bl a utebliven budgetgenomgång. 
  
12. Nästa styrelsemöte 
 8 oktober 2019, kl 10, SV-lokalen. 
 
13. Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst. 
  
  
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
  
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson 


