
 

 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 30 november 2020 
Plats  Videomöte 
Närvarande  Hans Bernhardsson 
  Bengt Hallberg 
  Harriet Karlsson   
  Christer Wennö 
  Siv Engman 
  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 Lasse Käck. 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Information från Vuxenskolan (VS) 
 Mötet inleddes med en information av Danne Palm från VS. Han informerade om 
 zoom som kommer att bli det dominerande verktyget för virtuella möten. VS har fått medel 
 för att genomföra gratisutbildningar i zoom. Man kommer också att erbjuda tjänster i hur 
 man praktiskt lägger upp zoom-möte, t.ex. har man ett färdigt paket hur årsmöten kan 
 genomföras virtuellt. Troligen kan många studiecirklar också genomföras virtuellt med hjälp 
 av zoom. Danne kommer att samarbeta med vår aktivitetskommitté för att hitta virtuella 
 vägar framåt. En begränsning idag är att man bara har en licens per kommun, vilket innebär 
 att man under en och samma tid bara kan ordna ett möte i Alingsås kommun åt gången.  

 
§ 6 Kassörens rapporter   
 Kassören föredrog balans- och resultatrapporterna för året hittills. Likvida medel har under 
 året ökat från 234 000 kr till 252 000 kr, framför allt beroende på det kommunala bidraget i 
 våras på 67 500 kr och på höga minskande kostnader under nedstängningen av 
 verksamheten i år.  
 
§ 7 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 875 medlemmar. Han kunde meddela att de 
 flesta har e-postadresser och/eller mobiltelefoner och som därför enkelt kan nås med 
 meddelanden från föreningen. Endast 63 medlemmar har varken e-post eller mobiltelefon.  



 
§ 7 Inkommande post/rapporter 

 Såväl SPF centralt som distriktet har informerat om rekommendationer hur ett 
årsmöte kan genomföras. Framför allt noteras att årsmöte enligt stadgarna ska vara 
genomfört innan februari månads utgång, men att det enligt en HD-dom går att göra 
avsteg från stadgarna om det uppkommer förhållanden eller omständigheter – typ 
pandemi (red. anm.) - som gör det svårt att hålla årsmöte i tid enligt stadgarna. Det 
går då bra att hålla årsmötet vid annan lämplig tidpunkt. 

 Ordföranden kommer att kontakta valberedningen för att uppdatera sig på läget. 
 SPF kommer att centralt genomföra en zoomutbildning för föreningsordföranden. 

 
§ 8  Övriga frågor 

1. Sven Carrgård har börjat arbetet med att modernisera vår hemsida. Han finns på expedition 
på onsdagar. Han kommer att få kopia av styrelseprotokollen. Beslutades att han ska 
anmodas att på hemsidan lägga till en flik ”Styrelsemöten” för att medlemmarna bättre ska 
kunna känna delaktighet i föreningens utveckling. 

2. Lasse Käck informerade från ett informationsmöte med kommunen den 27 oktober där alla 
pensionärsföreningar fick information om hur kommunen arbetar med ofrivillig ensamhet. 
Man har bl.a infört en seniorlinje och köpt 30 surfplattor som gratis lånas ut till äldre. 
Dessutom har man införskaffat specialcyklar med vilka man kan ta med äldre på cykelturer. 
 

§ 9  Kommande styrelsemöte   
 Ordföranden återkommer med kallelse till sammanträde under januari, då beslut måste tas 
 om hur och när årsmötet ska hållas. 
 
§ 10 Mötet avslutas   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
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