
 

 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 24 februari 2020 
Plats  Afzelii, Savannen 
Närvarande  Hans Bernhardsson 
  Bengt Hallberg   
  Christer Wennö 
  Siv Engman 
  Christer Lank 
  Lasse Käck 
   
§ 1 Mötet öppnas   
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning  
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare   
 Att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Christer Lank 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 
§ 5 Kassörens rapporter   
 Kassören, som var frånvarande, har låtit hälsa att det inte finns något speciellt att rapportera. 
 Balansrapporten genomgicks.  
 
§ 6 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 938 betalande medlemmar. 
  
§ 7 Inkommande post/rapporter 

 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet (KPR). Därvid informerades om att 
kommunfullmäktige  beslutat införa LOV i särskilt boende. VÄN har antagit budget 
för 2020 som bl.a innebär en generell besparing på personalkostnaderna med 1,2 %, 
avveckling av några tjänster, översyn  av logistiken och kostnader inom 
måltidsservice samt förändrad inriktning på Hagagården och därmed sänkning av 
bemanningen nattetid. Idag står 45 personer i kö till särskilt boende. Bräcke diakoni 
har tilldelats driften av Ginstgården enligt LOU. 

 Kamraterna har inkommit med förslag till program. Överlämnat till 
programkommittén. 

 Ordföranden har besvarat en enkät från SPF centralt där han bl.a besvarat frågan hur 
många aktiviteter vi har lokalt under ett år. Han blev häpen över det stora antalet. 

 Bengt Hallberg representerar Hjorten vid Gymnastikens hus årsmöte den 25 februari. 



 
§ 8 Distriktstämman den 4 april 
 Beslutades att anmäla ordföranden, vice ordförande, kassören och Lasse Käck som ombud. 
 I övrigt kommer arbetsuppgifter som värdförening vid stämman att fördelas bland alla de 
 som kommer att delta från Hjorten.  
 
§ 9  Övriga frågor 

 Vi har uppmärksammat att det ibland blir dubbla annonser i Kuriren på föreningssidan. 
Borde kunna undvikas om en person ansvarar för införandet. 

 
§ 10  Kommande styrelsemöte   
 Nästa styrelsemöte hålls måndag den 30 mars 14.45 i Afzelii.  
 
§ 11 Mötet avslutas   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
   
Vid protokollet 
 
 
Christer Wennö  
Sekreterare 
      
      Justerat: 
 
 
 
                                    Hans Bernhardsson      Christer Lank 
   Ordförande       Ledamot 


