
 

 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Onsdagen 7 oktober 2020 
Plats  Kassörens altan 
Närvarande  Hans Bernhardsson 
  Bengt Hallberg 
  Harriet Karlsson   
  Christer Wennö 
  Siv Engman 
  Christer Lank 
  Lasse Käck 
   
§ 1 Mötet öppnas   
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare   
 Att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Bengt Hallberg 
 
§ 3 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§ 4 Kassörens rapport   
 Kassören hade inget speciellt att kommentera när det gäller ekonomin. Diskuterades 
 föreningens ekonomi på lång sikt och hur pandemin kommer att påverka denna.   
 
§ 5 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg föreslog att styrelsen testar att sammanträda virtuellt. Det går numera att 
 ordna enkelt via e-post. Detta skulle underlätta för ordföranden att under pandemitider lösa 
 enstaka frågor. Test kommer att genomföras under dagen. 
 
§ 6 Inkommande post/rapporter 

 Harriet Karlsson och Siv Engman rapporterade från ett möte de varit på hos 
Vuxenskolan (VS) tillsammans med Harriet Andersson. SPF, SKPF och PRO har ett 
samarbete centralt med VS som gäller ofrivillig ensamhet. VS tanke är att 
organisationerna utbildar ”ambassadörer” med uppgift att kartlägga ofrivilligt 
ensamma medlemmar och genomföra studiecirklar i frågan. Beslutades att inte agera 
i ärendet, eftersom styrelsen anser att ansvaret för en sådan kartläggning borde ligga 
på kommunen via hemtjänsten och att ambassadörsrollen verkar otydlig. 
 

§ 7 Frågan om verksamhet inomhus 
 Styrelsen har 31 augusti beslutat att inte bedriva någon verksamhet inomhus under hösten. 
 Med anledning av en skrivelse från aktivitetskommittén i vilken man frågar om kommittén 
 ska/kan återuppta vissa inomhusaktiviteter i vår lokal och eventuellt fundera på aktiviteter 



 som kan ske digitalt. Redan idag  finns ett initiativ från Gun-Britt Björkdahl, som på sociala 
 medier gått ut med information om att träffas på Ekstedts konditori varje onsdag kl 11.00 
 under oktober. Aktivitetskommittén har också planer på att genomföra en guidad 
 stadsvandring till en kostnad av 60 kr/pp. Beslutades att garantera kostnaden, 1 500 kr, för 
 att genomföra  denna.  Frågan om regelbunden tipspromenad väcktes också. En sådan kan 
 också genomföras digitalt. Frågan är om det finns någon som är beredd att ansvara för 
 detta. Aktivitetskommittén fortsätter fundera på utomhusaktiviteter utöver dem som redan 
 pågår. 
 

Beslut: Med hänsyn till det osäkra pandemiläget beslutades att tills vidare inte ändra 
beslutet från 31 augusti att inte bedriva inomhusverksamhet i våra lokaler. Detta beslut 
kommer att delges föreningens medlemmar via mejl. 

 
 
§ 8 Övriga frågor 

1. Bouleverksamheten behöver en ny lokal, eftersom man inte längre kan vara i 
Gymnastikens hus pga den dåliga luften i källaren.   

2. Beslutades att undersöka möjligheten att öppna receptionen en dag i veckan. 
  

§ 9 Mötets avslutning   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
   
Vid protokollet 
 
 
Christer Wennö 
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                        Hans Bernhardsson   Bengt Hallberg 
  Ordförande    Vice ordförande 


