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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPF SENIORERNA I 
ASKERSUND 2020-10-13 
 
Närvarande: Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Andersson, Karin Carlsson, Catharina 
Jakobsson, Brita Weiner, Conny Åberg samt Ulla Brånn  
 
Tid och plats: Kl 10.00-11.30, SV-lokalen 
 
 
 
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 2020-09-15 godkändes. 
 
5. Ordförandens rapport 

Vandring runt Fagertärn genomfördes den 1 oktober. Detta lockade endast 6 
deltagare varav 4 gick runt hela sjön och 2 delvis. 
Information ges hur många som hittills anmält sig till stadsvandringen 19 oktober 
samt till träffen i landskyrkan den 16 november då Olle Widell berättar om kyrkan 
och vi även bjuds på lite sång.  

  
6 Sekreterarens rapport 

Påpekas att datum för vårens medlems- och styrelsemöten ska tas fram till nästa 
möte. Även lämpliga programpunkter till vårens program med hänsyn till 
covid19pandemin ska tas fram.  

 
7.       Kassörens rapport 
 Ann-Margreth redogjorde för det ekonomiska läget, som är oförändrat stabilt.  
 Styrelsen beslutade att ersätta Olle Widell med 1.000 kronor för sin medverkan 
 vid stadsvandringarna i september och oktober samt föreläsningen om landskyrkan 

i november.  
    
8. Födelsedagar oktober 
   2  Arne Rohdin      75 år 
 10  Arne Hallberg    75 år 
 10  Lars Ove Wren   75 år 
 21  Maja Liisa Persson  95 år 
 30  Bo Westerberg         80 år 



  2. 

 

9. Månadsmötet 19 oktober 
 Stadsvandringen, med guidning av Olle Widell, finns ett par platser kvar. Max 20 

personer. Ingemar skriver rapport till NA samt tar några bilder.  
 
10. Aktiviteter 
 Den 15 oktober, kl 14, anordnas en träff med Emma Andersson från 

Studieförbundet Vuxenskolan i Väntjänstens lokal. Vi kommer då att erinras 50-
och 60-talets minnesskatter. En föreläsning fylld av spänning och nostalgi. 
Föranmälan, max 20 personer. Kaffe och kaka kommer att erbjudas.  

 
11. Övriga och nya ärenden 
 Catharina, som ingår i distriktets valberedning, informerar att 2 kandidater till 

ordförandeposten i distriktsstyrelsen föreligger.  
 
 Frågan hur vi ska anordna mötet den 14 december dryftas. Att fara iväg för att 

avsmaka julbord är inte aktuellt utan vi bör stanna på orten. Med tanke på 
tillgängligheten och bra utrymme för max 50 personer, föreslås Hotell Norra 
Vättern som lämplig plats. Ingemar får i uppdrag att efterhöra med dem om 
möjlighet finns att anordna en jultallrik. Föreslås även att mötet senarelägges till  

 kl 15 med tanke på att förhoppningsvis färre övriga gäster uppehåller sig där då. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
 10 november, kl 10, SV-lokalen. 
  
13.  Avslutning 
 Ingemar tackade för en trevlig sammankomst. 
  
 
 
 Vid protokollet    Vidimeras: 
 
 
 Ulla Brånn   Ingemar Karlsson  


