
Protokoll från 
SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-12-07
Fört av Marie-Louise Westerberg

Deltagare Signatur Närvaro

Annmari Johansson AJ X1

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, daterad 2022-12-06

§ Innehåll Ansv 
åtg

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

2. Val av sekreterare
 MLW valdes som sekreterare

3. Föredragningslista
 Tillägg: 

 Inbjudan från SV om samtal avseende nästa års program
 IT-caféets medverkan vid seminariet ”Det digitala samhället”
 Nytt från tillsammans  - mindre ensam nr 6-2022 

 Föreslagen dagordning godkändes.

4. Föregående protokoll
 Föregående styrelseprotokoll, 2022-11-18, godkänt och publicerat på 

hemsidan.

5. Förändringar i medlemsregistret 
 Aktuellt medlemsantal: 232 st. 

6. Födelsedagar under nästa månad
 Jubilarer, som uppmärksammas i januari månad 2023 

◦ 75 år – 1 st medlem ◦ 80 år –  1 st medlem

7. Intern information
Besök på webben
 Aktuell information saknas; p.g.a. pågående IT-attack mot förbundets 

servrar 
Informationsdag för nya medlemmar den 23 november
 9 medlemmar deltog vid tillfället varav en ansökte om medlemskap vid 

mötet. 
 Till vår FB-grupp har 94 medlemmar anslutit sig

1 Närvaro vid delar av mötet



Byte av lokal för våra månadsmöten?
 PA:s efterforskning, vad gäller lokal där minst 100 personer kan vistas per

rum, resulterade i ett förslag om att byta lokal till Orrekullagården i 
Sandviken. 

◦ Beslut: Styrelsen accepterade förslaget och fattade ett enhälligt 
beslut om att byta lokal för månadsmöten fr.o.m. årsskiftet till 
Orrekullagården, Råsslavägen 10. Viktigt att klargöra att 
transportmöjlighet kommer att erbjudas de som ej har tillgång till 
bil.

Distriktsstämman i Norrköping vecka 17
 PA jobbar vidare med att kunna erbjuda plats för distriktets årsstämma den 

26 april 2023 vid Arbetets Museum
Förslag på Verksamhetsberättelse 2022
 I rapporten kvarstår att komplettera redovisning av julfest samt flytta text 

om IT-caféets medverkan vid seminariet ”Det digitala samhället” till 
texten avseende KPR. I övrigt är rapporten godkänd. (AJ)

Förslag på resultat och balansräkning 2022
 GV kan endast redovisa siffror t.o.m. dagens datum; som helhet är 

rapporten klar först efter revisionen.
Underlag för kostnadsersättning från SV
 GV har skickat in allt underlag och fått klartecken från SV. Vi kommer att 

erhålla 9.800 kr 
Förslag på budget och verksamhetsplan 2023
 Då hyresavgifter i allmänhet betalas av föreningen undantag Boulen 
beslutades att även den hyresavgiften ska belasta föreningen. 

 GV redovisade förslag till kommande budget 2023. Budgetförslaget 
godkändes

 MLW redovisade förslag till Verksamhetsplan 2023. Planen godkändes.
Årsmöte måndagen den 13 februari 2023 kl. 13:00. Planering, lokal, kallelse
 Inför utskick till medlemmarna samlas hela styrelsen på Granen den 14 

dec kl. 14:30 för underskrift av relevanta dokument.
Förhöjd avgift på månadsmöten från 50 kr/deltagare till 60 kr/deltagare fr.o.m.
2023

 Beslut :Avgiften för månadsmöten höjs till 60 kr/deltagare fr.o.m. 2023.

AJ

ALLA

8. Ekonomisk rapport 
Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte 

 GV redogjorde för ekonomin, se bilaga 1 resp. 2. 

9. Extern information
Hemtjänstindex

 Rapporten gällande utredning om hemtjänst släpptes den 23 nov kl 7. 
Norrköpings kommun placerade sig på plats 205 av 290 med endast 3 
kommuner efter sig i Östergötland. Hitintills har inget reportage funnits i 
pressen trots att de delgivits rapporten.

Seminarium den 2 dec 2022 om ”Det digitala samhället”
 Ett mycket välplanerat och välbesökt seminarium där syftet var att påvisa

möjligheter så att äldre inte hamnar utanför det digitala samhället. Vi kan 
konstatera att vårt IT-café är på rätt väg och Kent Anderssons föredrag 
belönades med mycket applåder. I likhet med vårt IT-café har biblioteket 
öppet hus för äldre 3 tim/vecka med en stor variation på deltagande från 



noll till några personer. En panel med representanter från kommunen 
svarade på frågor.

 IT-caféet (MW, Kent A) kommer att närvara vid ett PRO-månadsmöte 
den 10 jan. 

Kandidatprofil för pensionärsråden
 En profil/mall för val av KPR-representant finns att tillgå då ny 

representant ska utses. Vår representant är Berit Adler.

10. Programgrupp 
Lägesrapport

 Julbordet serveras den 12 december i Sjövikskyrkan. 51 medlemmar är 
anmälda.

 Vårens program.
◦ Programgruppen jobbar vidare med att färdigställa programmet.

11. Övrigt
◦ Inbjudan från SV om samtal avseende nästa års program

 Den 14/12 kl. 14:00 hålls ett Zoom-möte med SV för att redogöra 
för vårt program. BMU, ES, PA, MW, AJ, MLW deltar i mötet.  
Plats: Granen

◦ IT-caféets medverkan vid seminariet ”Det digitala samhället”
 Se text under §7 – Förslag till verksamhetsberättelse 2022

◦ Nytt från tillsammans  - mindre ensam nr 6-2022 
 Läggs till handlingarna

BMU, 
ES, PA, 
MW, 
AJ, 
MLW

12. Styrelsemöten våren 2023
◦ Planerade möten inför våren 2023:

Datum Fikaansvarig
Tisdagen den 10 januari   kl 14:00 BMU
Tisdagen den   7 februari kl 14:00 ES
Tisdagen den 13 februari, konstituerande 
möte i direkt anslutning till årsmötet

Tisdagen den   7 mars      kl 14:30 MW
Tisdagen den   9 maj        kl 15:00 MLW
Tisdagen den  13 juni       kl 14:00 PA

◦ Nästa möte för namnunderskrift på dokument inför årsmötet är den 14 
december kl. 14:30 (ALLA)

◦ MW bokar Granen vid samtliga tillfällen . 

ALLA

MW

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

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



 Bilaga 1



Bilaga2


