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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2020-03-10 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jacobsson, Ann-Margreth Andersson, Karin 
Carlsson, Brita Weiner, Conny Åberg och Ulla Brånn 
 
Övriga deltagare: ledamöter från programkommittén, resekommittén, kaffekommittén, 
lotterikommittén, webbansvarig samt studieombudet 
 
Plats:  Näckrosen 
 
1.  Mötets	öppnande   

Ordf Ingemar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Olika 
programpunkter till höstens program diskuterades. Tänkbara resmål framöver, 
förutom resan till Västergötland den 15 maj, penetrerades.  
Förslaget att inleda höstens första medlemsmöte med en Ålandsresa förkastades. 
Diskuterades utbildning/handledning i användande av mobiltelefon. Start i höst. 
Möjligheten att driva caféverksamhet i Sjöängens foajé tillsammans med andra 
pensionärsorganisationer diskuterades.  

 
2. Godkännande av kallelse 
 Mötet fortsatte med enbart styrelsen och kallelsen godkändes. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll (2020-02-11) 
 Protokollet godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 
 Föreslagen Ålandsresa den 30 mars blir ej av, då få anmält sitt intresse. 
 Diverse information lämnades. 
  
6. Sekreterarens rapport  

Kopia av årsmötesprotokollet skall snarast insändas till distriktet. 
 
7. Kassörens rapport 

Balans- och resultatrapporten 2001–2003 kommenterades och lägges till 
handlingarna. 
Då oklarhet råder om vem som ska betala kaffet vid upptaktsmötet i augusti 
fastslogs att var och en betalar. Kaffet vid årsmötet bekostas av föreningen. 
 

8. Födelsedagar i mars 
   4  Lennart Krantz            85 år 
 10  Gun-Britt Granberg    80 år  
 27  Eva Bolle                    75 år  
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9. Månadsmötet 17 mars  
 Hemlig gäst. Karin Carlsson ordnar med inköpen till 50 smörgåsar. 16 trisslotter 

inköpes till vinster. Diskuterades ändring av vinster framöver. Föreslås att dra en 
vinst på kaffebiljetten.  

 
10. Aktiviteter 
 Vinprovning äger rum den 8 april.  
 Bowlingen på fredagar vid Verket, kl 11-13, behöver få fler deltagare. 
  
11. Övriga och nya ärenden 
 Efterhöres om intresse finns att vår förening ibland står för garderoben vid 

Sjöängen i samband med evenemang i höst. Anmälan görs till Robert Karlsson, 
FH. Detta skulle rendera i en inkomst av 6:-/plagg. Åtgår 3-4 personer. 

 Medlemsmöten i höst: 
 OBS! måndagar! 17/8, upptaktsmöte ev hembygdsgården 21/9, 19/10, 16/11 

(lokal Klockarbacken) samt 14/12 (ev julbord). 
Styrelsens sammankomster i höst:  
11/8, 15/9, 13/10, 10/11 samt 8/12. (SV-lokalen, kl 10.00). 

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


