
Protokoll från 
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-04-04
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

Lennart Lundgren LL -

Marie-Louise Westerberg MLW X

Mats Winell MW X

Per Adler PA X

Bilagor:  
 Resultatrapport och Balansrapport, daterat 2022-04-02

§ 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: 
 Cirkelledarutbildning  Reseseminarium

 Tillsammans - Mindre ensam, nr 2 2022  Webbutbildning

 Nytt från pensionärsråden mars 2022  KPR-forum

 Inbjudan från Finspång 8/4  Träff för aktivitetsansvariga

 Påskbrev

 Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll
 Föregående styrelseprotokoll, 2022-03-07, godkänt och publicerat på 

hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret 
 Aktuellt medlemsantal: 216 st. 

◦ En medlem från oss har flyttats över till SPF St:Olof och en medlem 
har kommit till oss i motsvarande förening

◦ Medlemsavgiften från 2 nya medlemmar har ännu inte inkommit
◦ Distriktets utsända förteckningen över medlemsregistret läggs till 

handlingarna 
 

6. Födelsedagar under nästa månad
 Jubilarer, som uppmärksammas, under april månad 2022 

◦ 75 år 1 medlem
◦ 90 år fyller 1 medlem

 MLW framförde sitt tack för det fina gratulationskortet.



7. Intern information
Besök på webben
 Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid 750 tillfällen – en 

sakta men säker ökning
Avstämning körsång den 17 mars
 15 medlemmar deltog vid första tillfället. Ett mycket uppskattat initiativ. 

Fler medlemmar förväntas ansluta
Rapport från reseseminariet den 10 mars

 BMU och ES deltog från vår förening. Totalt närvarade 25 medlemmar 
från distriktets föreningar, dock inte SPF Vikbolandet och SPF St Olof.  
Ett anförande rörde sig om hur ett 30-tal föreningar i Gästrikland hade 
samordnat sina resor. I huvudsak gällde det utlandsresor till bl.a. USA. 
BMU och ES upplevde att våra resmål inte ligger i paritet med detta. Det 
framkom även förslag om att gruppindela distriktet inför kommande 
reseplanering. Vårt dilemma är att vi inte har någon utpekad resegrupp. 
Det framkom att arbetsuppgiften inte framgent kan belasta 
programgruppen. Ytterligare en reseträff är planerad till 31 maj. Styrelsen
föreslår att även Kerstin Ahlström deltar utöver BMU och ES 

Utskick av anmälan till flottfärden
 Inbjudan till Nicanders planerade flottfärd den 24 respektive 25 maj 

skickas ut 1½ vecka i förväg  dvs den 13 maj (MW, AJ);  deadline  för 
anmälan ska vara den 21 maj

Resa till Tattoo 2022-07-30
 28 medlemmar är anmälda från oss. MLW förmedlar kontouppgifter till 

GV för slutgiltig inbetalning till distriktet
Resa Öland/Småland 2022-08-09 – 08-12

 Kerstin Ahlström har hittills fått in 38 intresseanmälningar till resan. En 
träff för de anmälda är inplanerad till maj 

Studiedag för studieombud den 15 mars
 Det möte, som AJ skulle delta i ställdes plötsligt in under förmiddagen då

AJ närmade sig Linköping. Löfte om nytt möte ska komma till hösten
Beslut om höjning av lokalhyra för Granen

 Lokalhyra höjs till 200 kr per tillfälle
Avstämning av samarbetet med PRO på IT-caféet
 Positiv respons från IT-café-deltagarna då 8 PRO:are kom till första 

tillfället; totalt närvarade 17 personer. Vid dagens träff deltog 3 från PRO 
och 8 personer från oss 

 Beträffande rapportering till SV betraktas PRO:arna som SPF-medlemmar 
för denna aktivitet

Rapport angående intervjuer av medlemmar som deltagit i IT-caféet
 AJ har gjort en intervju i syfte att påtala nyttan med den kompetens som 

finns inom IT-caféet och möjligheten att tillvara ta den. Hon har för avsikt 
att skicka ut en serie intervjuer i detta ämne till medlemmarna. Mycket bra 
så AJ fortsätter på den inslagna vägen

Datum för träff med nya medlemmarna
 Sedan förra informationsträffen för nya medlemmar (5/10) har 6 nya 

tillkommit. Dessa bjuds in till en träff den 2 juni kl. 14:00. MLW skickar ut
inbjudan 3 veckor i förväg.

BMU,
ES,

Kerstin
A

MW, AJ

MLW

MLW



8. Extern information
Protokoll nr 2-2022 från Distriktsstyrelsen

 Läggs till handlingarna 
Protokoll nr 3 2022 från Distriktsstyrelsen

 Den inplanerade cirkelledarutbildning den 25 och 26 april är inställd 
cirkelledarutbildning

 Årets pensionärskollo flyttas till Yxnerum 
 Aktuellt antal anmälningar till Tattoo: 498 st

Välkommen till utbildning hos SV Östergötland
 Läggs till handlingarna

Föreningsforum 17 mars
 Detta var ett digitalt möte där 20 ordföranden närvarande  
 På distriktsstämman kommer 130 medlemmar att finnas på plats
 Beträffande broschyren ”Tillsammans för ett rikare seniorliv” har vi 

hitintills fått tillåtelse att lägga ut denna på: Biblioteket
 Vad gäller nuvarande reseersättning relativ de höga bensinpriserna är 

frågan uppe hos förbundet
Träff med Norrköpings föreningar ordf och styrelseledamöter 25 mars
 Från oss deltog AJ, MW och PA. Totalt var fyra SPF-föreningar i 

Norrköping representerade vid träffen
 Noterat från mötet är att då ex.vis en resa inte är fulltecknad kan andra 

föreningars medlemmar bjudas in.
 Nästa träff äger rum den 29 april 

Seniorbladet nr 3 2022
 Läggs till handlingarna

Inbjudan till SPF Bråviken Kolmården till stormöte i maj angående bostäder i 
Kolmården
 Pensionärsorganisationerna är inbjudna till kvällen den 16 maj för att 

kunna bidra med en informationsmonter om sin förening. Riksdagsmän och
kommunpolitiker kommer att delta i kvällens paneldebatt. Beslut: Vår 
förening kommer att delta med informationsmaterial. 

 AJ tog upp frågan om hur nybyggnation och den kommunala 
trafikplanering förhåller sig till varandra. PA riktar önskemålet till Alf 
Gustavsson

Distriktsstämman den 6 april 2022. Dagordning m m
 MW kommer att ersätta LL på distriktsstämman

PA

9. Ekonomisk rapport 
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte

 GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor. 

10. Programgrupp 
Lägesrapport

 61 st anmälda till påskfesten; ES köper blomma till underhållaren  
 Programgruppen träffas hemma hos ES den 5 april för vidare planering av 

bl.a. endagsresan och höstens program 

11. Övrigt
Cirkelledarutbildning
 Den13 juni har SV planerat in en kvällsutbildning i Norrköping.  PA 

kontaktar Lena Nicander.
PA



Tillsammans – mindre ensam nr 2 2022
 Läggs till handlingarna

Nyhetsbrev pensionärsråd feb 2022
 Brevet belyste bl.a. frågor om vård och hemtjänst
Inbjudan till SPF Finspång den 8/4
 PA kommer att informera om vårt upplägg och våra aktiviteter
Påskbrev
 PA formulerar vårt sedvanliga påskbrev till medlemmarna och AJ skickar 

ut den 12/4 samtidigt som MW publicerar det på hemsidan. MLW delar ut 
till icke-epost-medlemmar

Reseseminarium
 Ändrat datum till den 31 maj. BMU, ES och Kerstin Ahlström deltar se 

tidigare ”Rapport från reseseminariet den 10 mars”
Webbutbildning på Fontänen den 3 och 6 maj 
 MW kommer att delta för att lära mer och på sikt själv kunna undervisa
 MW har erhållit en roll som webbmaster för distriktet.  Stort Grattis!

KPR-forum
 Berit Adler deltar i dagens möte. Nästa möte för Berit äger rum den      

6 maj 
Träff för aktivitetsansvariga

 Datum för träff med samtliga aktivitetsansvariga är utsatt till 11 maj på 
kvällen. ES undersöker möjligheten att ses på Oscarshäll. Därefter 
skickas inbjudan ut (AJ) 

PA, AJ,
MW,
MLW

BMU,
ES,

Kerstin
A

ES, AJ

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig
 Nästa styrelsemöte är måndagen den 2 maj kl.16:00 på Granen: MW bokar

lokalen. Fika-ansvarig: MW
MW

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

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



Bilaga 1



Bilaga2




