
Protokoll från
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-09-12
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 X

Marie-Louise Westerberg MLW X

Mats Winell MW X

Per Adler PA X

Bilagor:
● Resultatrapport och Balansrapport, daterat 2022-09-12

§ Innehåll Ansv
åtg

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

2. Val av sekreterare
● MLW valdes som sekreterare

3. Föredragningslista
● Föreslagen dagordning godkändes.

4. Föregående protokoll
● Föregående styrelseprotokoll, 2022-06-16, godkänt och publicerat

på hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret
● Aktuellt medlemsantal: 220 st.

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

◦ Jubilarer, som uppfyller villkoren, saknas i oktober.

7. Intern information
Besök på webben

● Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid ca 620
tillfällen. En liten ökning sedan den senaste noteringen i juni

Rapport från Folkhälsogruppen
● MLW skickar en sammanställning över antalet deltagare per aktivitet

under Folkhälsoveckan (FHV).
● Upplevelsen från veckan var positiv men som arrangör fanns en

önskan om att fler deltagit. Närmare analys inför kommande FHV:or
är viktig att göra; vi borde kanske annonserat i tidningen; vi borde
kanske ha delat ut/postat inbjudan då många inte läser mail. Vid

MLW

PA



nästa månadsmöte fångar PA  medlemmarnas synpunkter
● Olle Rosén kommer att skriva ett kort reportage i Kolmårdsnytt från

vår FHV.
● MLW skickar in Dagens Ros till NT för att framföra vårt tack till de

som bidragit med vinster (COOP, ICA, Pizzeria Delfinen, Pizzeria
Krokek och Krokeks Kalenderflickor)

Städning av Granen
● Då SPF har fått klagomål på städningen har PA stämt av detta med

ansvarig för Granen. Det klargjordes att klagomålet handlade om en
enstaka händelse. Det är dock av största vikt att vi sköter vårt
nyttjande dvs lämnar lokalen i städat skick

Broschyren
● Det beslutades att broschyren ska tryckas upp en gång per år och

då efter varje årsmöte. MLW plockar bort daterade aktiviteter och
lägger istället in hänvisning till hemsidan. Den bortplockade texten
på sista sidan ersätts med anmälningsblanketten

Rapportering av kulturprogram till SV/
● GV har fått en specifikation över SV:s utbetalningar till oss
● SV har meddelat vilka uppgifter de saknar från oss: Datum för

SPF-körens framträdande i kyrkan samt eventuell
kulturevenemang vid julfesten. BMU kollar med Johnny Nicander
inför julfesten. AJ rapporterar till SV

● AJ vill ha kopia på det som rapporterats från Vinkunskap och
IT-cafe. MW och PA förmedlar dessa uppgifter till AJ

Mailbrev från Barry Broman angående träning på rehab öst
● Punkten bordlades då PA skickat brev till regionen och avvaktar

svar.
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8. Ekonomisk rapport
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte

● GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor.
● Beträffande kostnad för Ölandsresan stämmer GV av samtliga
utlägg med

Kerstin Ahlström och återkommer med slutgiltig redovisning efter
uppföljningen.

● Fakturan för FHV:s hyra av Sjövikskyrkan skickas direkt till GV.

GV

9. Extern information
Protokoll nr 6 och nr 7 2022

● Till handlingarna
Seniorblade nr 7, 2022

● Till handlingarna
Inbjudan till webbinarium den 14/9

● PA har anmält sig
Östgöta distriktet sommarvistelse på Vårdsnäs Stiftsgård den 1-5 augusti

● 22 medlemmar deltog. Nästa år kommer distriktet att arrangera kollo
under två veckor

Rapport från central konferens den 31/8-1/9 för nyvalda
distriktsstyrelseledamöter



● Konferensen hölls på Cinderella. Totalt deltog 14
distriktsstyrelseledamöter  och 4 personer från SPF centralt. PA
och Margareta Dahlman deltog från Östgötadistriktet. En bra
konferens för nya distriktsstyrelseledamöter

Rapport från Tattoo
● AJ ha skrivit rapport från Tattoo:et. Den återfinns på hemsidan

Uppföljning av politikerdialog den 10 augusti
● Politikerna fick svara på i förväg utsända frågor gällande bl.a.

vägföreningar, kommunikation m m. Mycket positiv dialog.
Resultat: Inga direkta svar i avvaktan på utredningar.

Norrköpingskretsen ordförandeträff den 16 september
● Deltagare på dessa möten är kretsens sex föreningar. Mötet hålls

i S:t Olofs lokaler
Inspirationsdag Vision den 29 september

● PA har skickat ut inbjudan till styrelsen; det finns plats för
ytterligare en deltagare utöver MW och PA.

10. Programgrupp
Lägesrapport

● Höstens program  är klart
● Sommarcaféerna är inrapporterade.

11. Övrigt
● Följande inbjudningar har delgivits medlemmarna:

◦ 12 nov till Totsie-föreställningen i Stockholm. 7 medlemmar från
oss åker iväg.

◦ 6 okt på Harrys – anmälan görs av var och en
● 19 sept besöker hela distriktsstyrelsen, inkl dess valberedning, oss

på Granen

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

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

MLW
PA
MW

13. Avslutning
● Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade mötet.

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