
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 22/1 2020

i föreningslokalen

Närvarande: Ingvar Andersson, Birgitta Rydén Johansson, Yvonne Svensson, 
Barbro Grahn Söderlund, Birger Martinsson, Bernt Andersson, Ingemar Oscarsson 
och Jan Ohlinder.
Valberedningen: Lilian Tidåker, Göran Fransson, Gun-Britt Artursson, Folke 
Hörnstein. Revisorerna: Eila Haapanen, Hans-Gunnar Eklöf.

§ 1.
Ordföranden Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. 

§ 2.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 3.
Föregående protokoll från den 6 november 2019 upplästes och godkändes.

§ 4.
Kassarapport.
Yvonne Svensson redogjorde för föreningens ekonomi. Tillgångarna vid dagens 
datum är 79327:- varav 2843:- i kassan och 76484:- på banken.  
Månadsträffen 13/11 resulterade i en förlust på 618:-.
Vid julfesten 11/12 blev det en vinst på 2007:- och grötfesten 15/1 gav också ett 
överskott på 2051:-.
I föreningen finns det 17 hedersmedlemmar som är över 90 år och som föreningen 
betalar medlemsavgiften för.

§ 5.
Revisorernas rapport.
Resultaträkningen för 2019 presenterades och behållningen vid årets slut var 
79255:25 kr. Förslag till budget för 2020 diskuterades och godkändes. För övrigt var 
revisorerna nöjda med kassörens arbete.

§ 6.
Valberedningens rapport.
Lilian Tidåker berättade om en utbildning för valberedare som hon deltagit i.
Inför årsmötet föreligger det några avsägelser och arbetet pågår att hitta nya 
funktionärer till dessa uppdrag.

§ 7.
Nya medlemmar.
Två nya medlemmar välkomnas till föreningen.

§ 8. 
Godkännande av verksamhetsberättelsen.
Efter genomgång och några justeringar kunde verksamhetsberättelsen godkännas. 
Den visar att vi haft en varierande och livlig verksamhet med många deltagare.



§ 9.
Dagordning inför årsmötet.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 10.
Program 2020.
Alla månadsträffar är klara och medverkande bokade. Återstår att arrangera resor 
och studiebesök.

§ 11.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan till cirkelledarutbildning ”Tillsammans mot ensamhet”  7 februari i Vrigstad.
Inbjudan till information om ny äldreomsorgsplan i Hörsalen, Vetlanda 
19 februari kl. 14.00.

§ 12.
Diverse information.
Ingen övrig information fanns för dagen.

§ 13.
Övriga frågor.
Ingemar Oscarsson lämnade det material som han gjort till föreningens 30-
årsjubileum. Styrelsen tackade för hans fina arbete. Han lämnade också manuskript 
till de teaterpjäser som har spelats av medlemmar i föreningen. Vi förvarar dessa 
dokument i vårt arkiv.

§ 14.
Nästa sammanträde blir onsdagen 19/2 2020 kl. 14.00 i föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och styrelsen tackade Ingvar för gott fika.

Landsbro som ovan

…………………………………………………………………..
………………………………………………………..   

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


