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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2020-09-15 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Karin Carlsson, Catharina 
Jakobsson, Britta Weiner, Conny Åberg samt Ulla Brånn  
 
Plats: Ann-Margreths inglasade uteplats sittande med avstånd 
 
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 
 Protokollet från 2020-08-11 godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

Samtliga medlemmar som har möjlighet uppmanas att skriva under vårt upprop för 
äldreomsorgen. Enklast gå in på spfseniorerna.se för att komma till namninsamlingen. 
 
Förbundets rekommendation är att fortfarande begränsa antalet medlemsmöten och 
främst anordna aktiviteter och träffar utomhus.  I undantagsfall kan träffar 
genomföras inomhus. 

 
6 Sekreterarens rapport 
 Inget att tillföra. 
 
7.       Kassörens rapport 
 Ann-Margreth redogjorde för det ekonomiska läget, som är stabilt. 
 Föreligger faktura på 715 kronor för portoutlägg till föreningsbrev, vilket beviljas. 
    
8. Födelsedagar september 
 23  Ann-Margreth Andersson      75 år 
 
9. Månadsmötet 21 september 
 Stadsvandringen, med guidning av Olle Widell, är fullbokad. Max 20 personer. 
 
10. Aktiviteter 
 Förslag föreligger att under en eftermiddag i oktober ordna ett en nostalgiträff med 

Emma Andersson från Vuxenskolan om minnen från 50–60-talet. Föreslås 2 träffar 
med ca 20 deltagare/gång. Ingemar undersöker datum med Emma och om Klockar-
gården går att hyra. Föranmälan kommer att krävas och i framgå i inbjudan. 



  2. 

 

  
 Boule fortsätter tisdagar ännu utomhus så länge vädret tillåter. 
 
 Önskemål har framkommit om bowlingen kan starta igen på fredagar, kl 11-12. 

Ingemar hör med Verket om så är möjligt. Information ges via hemsidan, mailen o 
NA. 

  
 Läsecirkel med Ulla Öhberg startar onsdag 24 sept med 5 deltagare i SV-lokalen. 
  
 Vandring till Utnäset utanför Olshammar kommer att äga rum 17 september med 

Barbro Jansson som ledare.  
 
11. Övriga och nya ärenden 
 Catharina, som ingår i distriktets valberedning, framför sina tankar om arbetet där. 
 Flera av distriktsstyrelsens ledamöter ska ersättas, bl a ordförandeposten.  
 Möten med KPR är hittills inställda.  
 Fråga som uppkommit är avsaknad av visning av nya äldreboendet Smedsgården. 

Antas bero på coranapandemin. 
  
12. Nästa styrelsemöte 
 13 oktober kl 10, SV-lokalen. 
 
13.  Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst. 
  
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson  


