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PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA STYRELSEMÖTE FÖR SPF 
SENIORERNA I ASKERSUND 2020-06-02 
 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Catharina Jakobsson, Britta Weiner, Ann-Margreth 
Andersson samt Ulla Brånn  
 
 
Plats: Ingemars trädgård sittande med avstånd 
 
 
 
1.  Mötets	öppnande  
 Ordf. Ingemar Karlsson öppnade extra mötet och hälsade alla välkomna.  
  
2. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. Ordf. har kallat in styrelsen för att diskutera hur vi går vidare 
med aktiviteter och höstprogram med hänsyn till den rådande Coronapandemin 
Covid-19. 

 
3. Ordförandens rapport 

Planerade medlemsmöten har ej ägt rum under perioden mars-maj, bl a inställd resa 
till Västergötland. Styrelsen har ej sammanträtt under april och maj. 
Ingemar dryftar frågan hur/om vi ska starta upp i höst med aktiviteter. Vi följer 
noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Höstprogrammet är ej beslutat i avvaktan 
vad som sker framöver. Diskuterar våra möjligheter att starta upp aktiviteter 
inne/ute/nätet. Föreslås att vi startar första medlemsmötet den 17 augusti kl 14 i 
hembygdsparken utomhus med tipspromenad och egen kaffekorg medtages. 
Ingemar kommer att informera medlemmarna via e-post, hemsidan och 
Föreningsnytt.  
Om vi kan starta inomhus beror på utvecklingen av Corona. Höstens övriga datum 
för medlemsmöten är följande: 21/9, 19/10, 16 /11samt 14/12 kl 14, i lokalen 
Klockarbacken. Weine får i uppdrag att efterhöra med kyrkan när de behöver få 
besked om ev avbokning om vi ej kan nyttja lokalen. 

  
4. Kassörens rapport 
 Ann-Margreth redogjorde för det ekonomiska läget, som är stabilt. 
 Medlemsavgifterna har inkommit.  
 Beslutas att faktura från Arkivcenter, kronor 480:- samt inköp av 50 st kort till 

födelsedagsuppvaktning kronor 449:- godkännes för betalning.  
  
5. Aktiviteter 

Boulespelandet i sommar pågår utomhus vid Varmbadhuset, tisdagar kl 10.  
Förslag finns att anordna promenader t ex till Väderkvarnsbacken med grillning 
eller gå Hälsans stig.  
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6. Nästa styrelsemöte 
 11 augusti 2020, kl 10. Träffas i Ingemars trädgård. Höstens övriga 

styrelsemöten är inplanerade 15/9, 13/10, 10/11 samt 8/12 (tisdagar). 
 
7. Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst.  
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson  


