
Protokoll från
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-02-07
Fört av Marie-Louise Westerberg

Deltagare Signatur Närvaro

Annmari Johansson AJ X

Britt-Marie Ullstrand BMU X

Eva Svensson ES X

Gunnel Viberg GV X

Inger Negendanck IN -

Lennart Lundgren LL -

Marie-Louise Westerberg MLW X

Mats Winell MW X

Per Adler PA X

Bilagor:
● Resultatrapport och Balansrapport, daterat 2022-02-06

§ Innehåll Ansv
åtg

1. Mötets öppnande
● Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
● MLW valdes som sekreterare

3. Föredragningslista
● Tillägg till dagordning:

● Körsång
● Distriktsstämman 6 april
● Inbjudan till resa Tattoo i Eksjö
● Seminarium kring samordning av resor 10 mars i Linköping
● Tackkort
● Blanketter till SV
● Kolmårdsmarken inställd
● Omstart vinprovning den10 mars
● Mindre ensam
● Webbinarium om rekrytering den 17 februari

● Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll
● Styrelseprotokollet från den 2022-01-13 och 2022-01-20 godkändes; har

publicerats på hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret
● Aktuellt medlemsantal är 212 st.
● Fyra medlemmar har lämnat vår förening sedan årsskiftet.

6. Födelsedagar under nästa månad



● Jubilarer, som uppmärksammas, under mars månad 2022
◦ 75 år fyller 2 medlemmar.

7. Intern information
Aktuell information med anledning av pandemin
● FHM:s restriktioner upphör den 9 februari trots att pandemin fortsätter.

Viktigt att vara tydlig med förhållningssätt gällande ovaccinerade och
medlemmar med förkylningssymptom

Besök på webben
● Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid 670 tillfällen
● Gruppansvar på hemsidan ses över. BMU kontaktar Anita Lindström

angående ansvar för Hälsa
Uppdatering av planering inför årsmötet per Capsulam 2022-02-14
● Inga motioner har inkommit
● En parentation hålles för den person, som avlidit under 2021
● Årsmötesagendans punkt: ”Ändring av stadgarna” är inte en beslutspunkt

utan endast informationspunkt. Stadgarna är centralt beslutade men
möjlighet till tillägg av en egen arbetsordning finns; i vårt fall
utnämnandet av hedersmedlem vid en ålder av 90 år

Uppföljning av digitalt möte med Cristina de Amaral 2022-01-17
● AJ har fyllt i och skickat in samtliga blanketter till SV

Ny ansvarig för fikagrupp efter Inger. Förslag: Lena Nicander
● Lena Nicander är till frågad och har accepterat att överta ansvaret för

fikagruppen

BMU

8. Extern information
Seniorblader nr 1, 2022
● Medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari

Distriktstyrelsen protokoll nr 1-2022
● I protokollet har de nya stadgarna, resesamordningen, distriktsstämman

mm behandlats
Folkhälsokonferens via zoom SPF centralt 2022-01-25.
● Berit Adler och Lena Nicander har deltagit. Rapport kommer att delges vår

egen Folkhälsogrupp
Inbjudan till digital Inspirationskonferens för webbredaktörer 2022-02-15
mellan 13:00 och 15:30
● MW är anmäld

Inbjudan till Webbinarium om ”Fallskador” - ett av de störta hoten mot
seniorers hälsa 2022-02-16 kl. 14.00-15.00
● PA och Berit kommer att delta

9. Ekonomisk rapport
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte
● GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor.

◦ När medlemsavgifterna inkommit till förbundet, returneras
80kr/medlem till vår förening

◦ Månadens utlägg: Kostnader för kaffe till IT-café, färgpatroner,
frimärken, bussresan till konsert i Kvillinge kyrka (1000 kr),
försäkringar och fast kostnad för bankkonto – totalt ett minusresultat



10. Programgrupp
Lägesrapport
● BMU ska kontakta ViN:s strokeavdelning inför nästa månadsmöte.
● MW och AJ publicerar inbjudan inför månadsmötet den 14 mars i NT

respektive gruppmail
● Vårfesten i april– planering pågår. ES kollar möjligheten till underhållning

BMU
MW,
AJ

ES

11. Övrigt
● Körsång

◦ Heinemark har varit i kontakt med Annika Wiederstedt, som är villig
att ta sig an uppgiften som körledare. Första tillfället blir en
provomgång den 17 mars kl.14:00 i Sjövikskyrkan. AJ och MW
skickar ut ett upprop till de som vill prova på och/eller delta i kören. AJ
kompletterar programbladet.

● Distriktsstämman 6 apr kl 9:30 i Linköping
◦ PA, Berit Adler, LL är valda av årsmötet. MLW skickar in anmälan

● Inbjudan resa till Eksjö Tattoo
◦ Distriktet återkommer med inbjudan till SPFs dag på Tattoo den 30 juli.

Preliminärt pris inkl resa och mat: ca 500 kr. MLW tar emot anmälan.
● Seminarium kring samordning av resor 10 mar Linköping

◦ Preliminärt anmäler sig ES och BMU för att delta
● Tackkort

◦ Tackkort har inkommit från Börje Forsling för den
födelsedags-hälsning, som SPF sänt honom

● Blanketter till SV
◦ AJ har skickat in blanketterna till SV
◦ MW kontaktar Per-Arvid, SV, för att klargöra om ett överordnat ansvar

för aktiviteter bör behållas
● Kolmårdsmarken inställd

◦ Marknaden är inställd även 2022
● Vinprovning 10 mars

◦ Omstart den 10 mars. PA har meddelat berörda matlag inför
vinprovningstillfällena den10 mars, 21 april och 19 maj

● Nytt från Tillsammans - Mindre ensam
◦ Det finns möjlighet att söka pengar för projekt på detta tema från

Allmänna arvsfonden
● Webbinarium om rekrytering, marknad och kommunikation den 17 februari

◦ MLW deltar

AJ,MW
AJ

MLW

MLW

MW

MLW

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig
● Konstituerande styrelsemöte 2022-02-18 kl 10 Lokal: Granen
● Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 7 mars kl.16:00 på Granen:

MW bokar lokalen. Fika-ansvarig: BMU.

13. Avslutning
● Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



…………………………………….. ………………………………………………….….
Per Adler (ordförande) Marie-Louise Westerberg (sekreterare)

Bilaga 1





Bilaga2


