
Protokoll från
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-06-16
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 2022-06-13

§ 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:

✔ Material från distriktet

✔ Distriktets sommarkollo

✔ Ordförandegruppens möte

✔ Distriktets verksamhetsplan
2022

● Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll
● Föregående styrelseprotokoll, 2022-05-02, godkänt och publicerat

på hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret
● Aktuellt medlemsantal: 216 st.

6. Födelsedagar under nästa månad
● Jubilarer, som uppmärksammas, under juli/augusti/september

månad 2022

◦ 75 år – fyller en medlem i augusti respektive september

◦ 80 år – fyller en medlem i juli

◦ 90 år – fyller en medlem i september



7. Intern information
Besök på webben

● Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid ca 500
tillfällen.

● MW har deltagit i två webbrelaterade möten på distriktsnivå  med
inriktning inspiration respektive teknik

Rapport från Folkhälsogruppen
● Folkhälsogruppen har fått klartecken från samtliga såväl interna som

externa medverkande under veckan. Innehållet i veckan är därmed
komplett.

● Gruppen träffas åter den 1 augusti för avstämning av vilka insatser
som krävs inför/under veckan

● ES har ställer upp för att jaga vinster till måndag (5-kamp)
respektive fredag (fotopass)

● MLW sänder ut det slutgiltiga Folkhälsoveckobladet till hela
styrelsen

Städning av Granen
● SPF har fått klagomål på att städningen av Granen är bristfällig.

Åtgärd: Vi måste bli mer uppmärksamma på detta
● Synpunkter från oss på lokalen är att den är svårstädad pga mattor

och tassar, som lossnat från stolarna och fastnat på golvet. PA för
synpunkten vidare till ansvariga för Granen.

Förslag riktlinje för KPR
● Nya riktlinjer ska upprättas för KPR. Framgent kommer fler frågor att

kunna hanteras i gruppen – ej enbart vård och omsorg.
● Den 10 augusti äger en träff rum på Tapperska skolan där ett flertal

frågeställningar kommer att  debatteras ex.vis trafik, kultur att tas
upp. Flera pensionärsorganisationer är involverade i framtagning av
frågor na (bl.a.SPF, PRO, SKPF). Till debatten är politiker och
medlemmar från respektive organisation inbjudna.

Anmälan om vår förenings KPR-representant fr.o.m. 2023
● Efter valet i september ska anmälan av vår representant till

Kommunstyrelsen göras senast 15/11-2022
Rapport från Zoom-möte med SV och SPF Bråviken Kolmården
2022-05-30
● PA, AJ och GV deltog i mötet
● GV har skickat in samtliga kvitton till SV
● Sommarcaféerna kan ej klassas som kulturevenemang om någon

ställer upp gratis som berättare
Föreningsutbildningar 2022
● SV kommer att skicka ut datum för bl.a. ledareutbildningar till hösten

Bacchus ekonomiska ställning 220601
● Kent har inkommit med en redovisning
Planerade kulturprogram hösten 2022
● Höstens program med Folkhälsovecka, månadsmöten, pubafton,

vandringar är insänt till SV
Hyrtillfällen av Granen 1:a halvåret
● Allt underlag är överlämnat

ES

MLW

PA

MLW



Förslag til ny broschyr samt uppdatering av blankett för nya
medlemmar
● Blankett för nya medlemmar är uppdaterad
● I broschyren är ES mobilnummer fel, MLW rättar.
● Utkastet till broschyr godkändes men MLW funderar på om

dokumtet kan generaliseras mer i syfte att undvika uppdatering för
varje år.

8. Ekonomisk rapport
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte

● GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor.

9. Extern information
Protokoll nr 5 2022

● Till handlingarna
Minnesanteckningar 2022-05-31 från uppföljningsseminarium kring
samordning av resor

● Sju föreningar var representerade. Frågan läggs på is med kan tas
upp på nytt om behovet uppkommer

Seniorblade nr 5, 2022
● Till handlingarna

Nytt från Tillsammans – mindre ensam nr 3,2022
● Vårt distrikt erbjuder kollo på Vårdsnäs i sommar

Nytt från pensionärsråden maj 2022
● Till handlingar

10. Programgrupp
Lägesrapport

● Vid caféutflykten till Löfstad deltog 19 personer
● Nästa sommarcafé är den 6/7 i Björkvik och det sista den 17/8 i

Nyköping
● Lars-Erik Åström kommer att avgå ur Programgruppen vid årsskiftet.

11. Övrigt
Material från distriktet

● Seniorhandbok

◦ Innehåller stöd och vägledning gällande frågor som samlats in
från allmänheten

◦ Cirkuleras inom styrelsen
● Inspirationskatalog

◦ Cirkuleras inom styrelsen
Distriktets sommarkollo
● Distriktet har tillsatt en projektgrupp (där PA ingår) som jobbar med

det
● Kollot stöds av distriktet

Ordförandegruppens möte
● PA översänder Minnesanteckningar från mötet till övriga i styrelsen
Distriktets verksamhetsplan (VP) 2022

PA



● Per saxade vissa delar ur VP:n.

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig
● Höstens styrelsemöten är planerade till följande tillfällen:

◦ Måndagen den 12/9  kl: 16:00 på Granen. Fikaansvarig: MLW
◦ Torsdagen den 20/10 kl: 17:00 på Granen. Fikaansvarig: PA
◦ Fredagen   den 18/11 kl: 14:00 på Granen. Fikaansvarig: LL
◦ MW bokar Granen vid samtliga tillfällen .

MLW
PA
LL
MW

13. Avslutning
● Ordföranden tackade för visat intresse och för att Annmari och

Peter bjudit in styrelsen till mötet i sitt hem samt förklarade mötet
avslutat.

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

Bilaga 1



Bilaga2


