
Protokoll från
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-05-02
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 2022-05-01

§ 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:
✔ Rapport från IT-caféet ✔ Sittyoga
● Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll
● Föregående styrelseprotokoll, 2022-04-04, godkänt och publicerat

på hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret
● Aktuellt medlemsantal: 217 st.

◦ En ny medlem har tillkommit sedan föregående möte.

6. Födelsedagar under nästa månad
● Jubilarer, som uppmärksammas, under maj månad 2022

◦ 75 år - 1 medlem
◦ 80 år - 2 medlemmar
◦ 85 år - 1 medlem

7. Intern information
Besök på webben

● Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid 924 tillfällen.
● Förbättringar på hemsidan: MW har öppnat ny flik för information

om aktuellt program. AJ tipsar om detta i nästa mailutskick
Uppföljning av påskfesten 2022-04-11



● 58 st medlemmar deltog i den mycket uppskattade
festen.Tillställningen  subventionerades med ca 8000 kr

Träff med aktivitetsansvariga 2022-05-11
● Till träffen på Oskarshäll är 29 anmälda.

Vår förenings åldersfördelning
● Den åldersgrupp, som har flest medlemmar hos oss, är de  som är

födda 1948 (kvinnor) respektive 1943 (män). MLW tar om möjligt
fram vid vilken ålder de flesta går in i SPF Bråviken. Rikssnittet
ligger på 72 år. BMU tar fram ny lista med födelseår samt
tillhörande inträdesårtal i vårt SPF

● PA efterfrågade eventuell broschyr som kortfattat beskriver vår
förening; MLW mailar tidigare gjorda exempel på broschyr.

Plats för informationsmöte 9 maj inför resan till Småland/Öland
● Plats för mötet är Sjövikskyrkan. 38 medlemmar är

intresseanmälda till  resan.
Aktuellt inom vår körsångsgrupp

● SPF kören har nu 19 deltagare; den 15 maj sjunger kören upp i
Krokeks kyrka i samband med gudtjänsten

Resan till Tattoo
● 28 medlemmar kommer att vara med på Tattoo:et.Samtliga har

betalat och GV har skickat över pengarna till distriktet. I skrivande
stund finns det 60 biljetter kvar; anmälningstiden är därför förlängd
till 15 maj

Rapport angående intervjuer av medlemmar som deltagit i IT-caféet
● AJ avslutar intervjuserien om IT-caféet.

Rapport från Folkhälsogruppen
● Gruppen har tagit fram ett första utkast; nästa möte är den 12 maj

MLW

BMU

MLW

8. Ekonomisk rapport
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte

● GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor. Vår ekonomi
är stabil.
● BMU o GV har deltagit i kurs avseende Miriam och dess
mailfunktion. De

bedömer att funktionen inte är användbar hos oss då behovet redan
är täckt.

9. Extern information
Distriktsstämman 2022-04-06

● Berit, MW och PA har deltagit från vår förening.
● PA-kommer att ansvara rekryteringsfrågor och ålderism.
● Margareta Dahlman och PA är nya medlemmar i styrelsen.
● MW utsågs till ny webbredaktör för distriktet.

Information till SPF Finspång 2022-04-08
● PA informerade i Finspång om vår förening.

Föreningsforum 2022-04-21
● Digitalt möte. Researrangemangsdatumet ändrat till 31 maj i

Fontänen. Vår förening kommer inte att delta.
● När höstprogrammet är spikat översänds det i vanlig ordning till



Cristina de Amaral  (AJ)
● Förbundet genomför en annonskampanj ett flertal tidningar
● 4 maj sista datum för betalning av medlemsavgiften, därefter

exkluderas de som inte betalat ur föreningen
● SPF Roxen och SPF Stångån har bildat en gemensam förening.

Distriktet har därned 29 föreningar. Distriktet har 9900 medlemmar
Distriktsstyrelsemöte 2022-04-22

● PA har uppdraget att verka som kontaktman till 6 föreningar i vårt
närområde

● Distriktet fyller 45 år i år
● 29 augusti  äger golfmästerskapet rum

Ordförandeträff med kommunens KPR-representanter 2022-04-29
● 6 Norrköpingsföreningar plus KPR-representanterna deltog i träffen

( totalt 13 personer)
● -

Deltagare till utställningen i Sjövikskyrkan 2022-05-16
● Tiden är från kl. 16.00
● Utöver PA, MW kommer ES att närvara

AJ

10. Programgrupp
Lägesrapport

● Endagsresan ställs in
● ES redogjorde för höstens program. AJ, MW publicerar
● Vår resegrupp upphör vilket innebär att vi inte kommer att tillhöra

distriktets motsvarande. BMU meddelar Kerstin Ahlström

AJ,MW

BMU

11. Övrigt
Cirkelledarutbildning- en förfrågan från SPF Bråbo

● IT-café kommer att ta emot SPF Bråbo hos oss för att informera om
tillvägagångssätt för att starta ett motsvarande IT-café

Sittyoga
● AJ meddelar Lina om avslut

Utskick till medlemmar
● Flottfärden skickas ut nästa vecka.(AJ)
● Inbjudan till information för nya medlemmar. BMUskickar namn på

medlemmar som tillkommit sedan den 5 okt 2021. MLW skickar ut
inbjudan.

AJ

AJ
BMU
MLW

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig
● Nästa styrelsemöte är tisdagen den 14 juni kl.14:00 (reserv 16 juni)

på Granen: MW bokar lokalen. Fika-ansvarig: PA
MW,
PA

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

avslutat.



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

Bilaga 1



Bilaga2




