
Protokoll från
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-11-18
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, daterad 2022-11-17

§ Innehåll Ansv
åtg

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

2. Val av sekreterare
● MLW valdes som sekreterare

3. Föredragningslista
● Tillägg:

Affisch inför SPF-körens framträdande på Valhalla

Tillgång till vår Facebook-grupp - öppen/stängd

Korr: Antal medlemmar på hemsidan.

Uppdaterat kulturprogram till SV

Hemsidan: Foto på styrelseledamöter?
● Föreslagen dagordning godkändes.

4. Föregående protokoll
● Föregående styrelseprotokoll, 2022-10-20, godkänt och publicerat

på hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret
● Aktuellt medlemsantal: 230 st.

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

◦ 70 år – 3 st medlemmar ◦ 80 år – 1 st medlem

◦ 75 år – 4 st medlemmar ◦ 85 år – 4 st  medlemmar



7. Intern information
Besök på webben

● Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid ca 729
tillfällen. En liten ökning sedan föregående månad

● I jämförelse med andra föreningar och baserat på föreningens
medlemsantal, placerar sig SPF Bråviken på första plats vad gäller
antal besök på hemsidan.

● BMU blir testpilot för distriktet i syfte att verifiera funktionen ”Bli
medlem” på hemsidan. Det innebär att nya medlemmar matas in via
hemsidans formulär istället för i Miriam (en testperiod tills funktionen
är verifierad)

Fastställande av informationsdag för nya medlemmar
● Sedan årsskiftet har vår förening utökats med 24 nya medlemmar.
● Onsdag den 23/11 kl. 14:00 äger informationsmötet med nya

medlemmar rum. Endast 5 medlemmar anmälda; MLW skickar en
påminnelse. Hela styrelsen deltar i mötet. Fikaansvarig: PA

Uppdatering av vår broschyr
● Nya versionen av broschyren godkänd. MW trycker upp ett 20-tal

broschyrer
Brev från Lena Nicander
● Klargörande gällande månadsmöten: Alla medlemmar som

anmäler sig har tillträde till mötet dvs. ingen begränsning vad gäller
deltagarantal

● Beslut: Kaffegruppen befrias från avgift vid månadsmöten. En
generell översyn av avgifter kommer att göras

● Då vi sannolikt inom kort uppnår maximalt deltagarantal för förtäring
i gemensam lokal vid möten i Sjövikskyrkan har PA undersökt
möjligheten att nyttja Orrekullagården. PA fortsätter utreda
potentialen (konsekvenser inkl. problemlösning). Frågan återupptas
den 7/12

Distriktsstämman i Norrköping v 17 2023
● Distriktet efterfrågar arrangör till kommande distriktsstämma.

Norrköping kan vara en tänkbar kandidat. Datumförslag för
stämman är den 26 april 2023. PA samlar in beslut från respektive
förening. Beslut: Närvarande vid dagens styrelsemöte ställer
samstämmigt upp bakom beslutet att arrangera stämman i vår
kommun

Förslag på Verksamhetsberättelse 2022, planering pågår
● Efter omhändertagna synpunkter remissas rapporten på nytt (AJ)

Förslag på resultat och balansräkning 2022, planering pågår
● GV har sammanställt och analyserat tidigare resultat och kan

därmed anta att årets resultat kommer att landa på ett minus på
ca 14.000 kr

Förslag på budget och verksamhetsplan
● Ett första utkast av nästa års budget har delgivits styrelsen. Vi

förbereder en djupare diskussion till nästa månadsmöte (avs.
budget samt eventuella avgifter per aktivitet)

● Ett första utkast av VP 2023 har delgivits styrelsen. Synpunkter
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vid en första diskussion: Målen bör revideras och nya tillföras
plus eventuellt nya aktiviteter. MLW uppdaterar planen samt tar
emot förslag från samtliga

Årsavgift 2024
● Avgift för medlemskap i SPF varierar mellan 200-300 kr. I vår

krets justerar ingen sin årsavgift. Beslut: Vi ligger också kvar på
250 kr/år

Uppföljning av månadsmötet  den 14 november 2022. Lokalfrågan bl.a.
● 78 medlemmar deltog. Framträdandet av RAGGES TRIO

uppskattades mycket och väckte många minnen till liv bland
åhörarna

● I princip är deltagargränsen för att vara i Sjövikskyrkan uppnådd

8. Ekonomisk rapport
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte

GV redogjorde för ekonomin, se bilaga 1 reps 2
● GV har återbetalat överskottet från flerdagsresan till samtliga
deltagare.
● Vårt egna kapital ligger idag på ca 135.000 kr

9. Extern information
Hemtjänstindex

● Den 23 nov släpps rapporten Hemtjänstindex för samtliga
kommuner i landet. Berit Adler är pressansvarig för vår kommun
vilket innebär att endast hon svarar på pressens frågor– övriga
hänvisar således till henne som ansvarig. Ytterligare information
finns på hemsidan: Förbundet start/Nyheter/Hälsa &
Omsorg/Lansering

KPR forum den 11 nov 2022. Rapport
● Se vidare hemsidan: Förbundet start/Östgötadistriktet/Nyheter/

KPR Forum 2022
Seminarium den 2 dec 2022 om ”Det digitala samhället”

● Öppet seminarium. AJ skickar påminnelse till våra medlemmar. Se
vidare hemsidan: Förbundet
start/Östgötadistriktet/Nyheter/Inbjudan till KPR Seminarium den 2
dec

Sommarvistelse 2023
● PA är projektledare för arrangemanget; avstämning av presumtiva

platser pågår. Distriktet är arrangör
Protokoll nr 9 från Distriktsstyrelsen

● Lades till handlingarna
Värvningstävling för hela förbundet

● Tävlingen pågår. Flera nya medlemmar har bidragit till möjliga
vinstchanser för vår förening

Anmälan till KS senast den 15 november om representant från SPF i det
Kommunala pensionärsrådet  i Norrköping

● PA har skickat in vilka som ska företräda KPR i Norrköping under
perioden 2023-2026

Rapport från ordförandeträff i Kretsen den 21 okt 2022

ALLA

AJ

https://norrkoping.se/stod-och-omsorg/aldre-och-senior/pensionarsrad


● Lades till handlingarna. Nästa möte är den 27 jan-2023
Rapport från ordförandekonferens 25-26/10

● PA och MW har deltagit. Se distriktets hemsida:
Ordförandekonferens

Rapport från besök hos SPF Måren i Skärblacka den 2/11
● PA redogjorde i korthet för besöket

10. Programgrupp
Lägesrapport

● Arbete med att fastställa programmet pågår
● Programgruppen har nästa möte den 28 nov
● Planerade datum är:

◦ Sommarcaféer -  7 /6, 5/7, 9/8
◦ Månadsmöten -16/1, 13/2, 13/3
◦ Påskfest - 3/4
◦ Endagsresa - 10/5
◦ Maj: Ev. flottfärd

● PA skickar över Jan Johansson tfn  till ES (F-skatt). PA

11. Övrigt
◦ Affisch inför SPF-körens framträdande på Valhalla

Affischen som SV bidragit med ska sättas upp på Valhallas
samtliga avdelningar. (AJ)

◦ Tillgång till vår Facebook-grupp -öppen/stängd

Vår FB-grupp kan ej öppnas för allmänheten; kvarstår som stängd

◦ Korr: Antal medlemmar på hemsidan

MW justerar antalet

◦ Uppdaterat kulturprogram till SV

AJ har skickat in uppdaterat kulturprogram till SV

◦ Hemsidan: Foto på styrelseledamöter?

Förslaget röstades ned

AJ

MW

12. Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig
◦ Onsdagen den 7/12 kl: 17:00 (OBS! TIDEN) inför årsmötet.

Fikaansvarig: GV
◦ MW bokar Granen vid samtliga tillfällen .

GV
MW

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

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