



Referat från SPF Seniorerna Jössebygdens 

Årsmöte 2020

_______________________________________


Februari månadsmöte i SPF Jössebygden ägnades som vanligt åt 
föreningens årsmöte och åt semmelmumsande, bland en hel del annat. 


För att vi skulle kunna påminna oss om alla de aktiviteter som förra året 
rymde, visade vi redan före mötets start, medan folk kom in och satte 
sig, ett bildspel på duken. Det var 160 bilder, ett axplock av alla de foton 
som under året publicerats här på hemsidan.


Ordförande Birgitta hälsade oss välkomna. Inledningsvis samlades vi sedan 
alla i en tyst minut, för de medlemmar som gått bort under det senaste 
året. Denna gång var de hela sex till antalet. 


Därefter genomförde årsmötets ordförande 
Gösta Frödin årsmötesförhandlingarna, allt enligt 
stadgar och sedvanlig praxis. Vid sin sida hade 
han mötets sekreterare, Lars-Erik Eld, som förde 
protokoll. För närmare information om vad som 
då förhandlades, hänvisar jag till detta 
kommande protokoll!

Här t.h. syns vår kassör, Gunvor Hermansson, 
prata om budgeten.




Efter mötesförhandlingarnas avslutande, höll Birgitta ett tacktal till vår 
avgående sekreterare Lilian Karlsson. Lilian avgår efter tio års arbete 
på olika poster i styrelsen, på grund av sjukdom. Av samma anledning 
kunde hon tyvärr inte heller vara med idag, så Birgitta kommer att 
uppvakta henne med blommor i hemmet efteråt. Tack, Lilian! Här har jag 
letat upp en gammal bild på dig! 


Ny på sekreterarposten blir Maria Cavallin Paulsson, som kom att dyka upp lite senare 
under mötet! Välkommen Maria!


Före den efterlängtade semlan, hade sedan också undertecknad en informationspunkt. 




Informationen handlade om något, som redan tidigare under under punkten Budget 
kommit på tal, nämligen detta med olika informationskanalers kostnader och effektivitet. 


Brev är tryggast på så sätt att det når alla, men är samtidigt mycket kostsamt. Liksom 
annonser i tidningen.

Mejl vore ett enklare och billigare för alternativ för kortfattad information, men där är 
osäkerheten om att nå alla betydligt större. Inte alla medlemmar har, eller använder 
mejl. 

Hemsidan är på de flesta sätt den bästa informationskanalen: den är enklast, snabbast, 
alltid uppdateringsbar, innehålls- och omfångsrik! Nackdelen för oss är osäkerheten om 
hur många medlemmar som faktiskt söker upp den, och läser där! 


I styrelsen har vi under hösten diskuterat hur vi kan gå vidare med 
detta, - kanske med en kurs av något slag?  Och, för att få en något 
klarare bild av hur kunskapsläge och intresse egentligen ser ut har vi 
nu gjort en frågeenkät, som delas ut till alla närvarande. 


Så kan jag berätta om ytterligare en nyhet som hör samman med 
detta, som efter jul kommit som på beställning: SeniorSurf@arna!


Det är det tv-program som SVT UR tagit fram, i 
samarbete med förbundet SPF Seniorerna centralt, och 
Studieförbundet Vuxenskolan, och som lär ut alla 
grunder i hur man kan använda sin smarta mobiltelefon 
till så mycket roligt och praktiskt! 


Första programmet sänds ikväll, den 20 februari kl. 
21.00 på SVT Tv1. Med hjälp av Vuxenskolans kursmaterial till programmen kan vi nu 
erbjuda en studiecirkel till intresserade medlemmar! 


Intresselista till studiecirkeln ligger vid utgången, och självklart kan man också 
kontakta mig efteråt!


Sedan följde kaffe, semla och 
enkätifyllande, det var nästa punkt på 
dagens program. Åtminstone semla och 
kaffe var mycket uppskattat!


Efter kaffet var det tid att besvara helt andra frågor, med papper och penna. Birgitta 
höll frågesport med oss,  för att få fram ett lag som kan representera vår förening 
vidare, på SPFs frågesport Hjärnkoll, på distriktsnivå, någon gång under året. Vinnande 
lag i distriktet går sedan vidare till tävling på riksnivå. 




För att garantera att i alla fall några kan åka vid tillfället för distriktstävlingen, blev  
fem uttagna till laget: Maj Nilsson, Elisabeth Rydbeck, Lena Nitting, Marianne Byfeldt 
och undertecknad. 


Dagens sista punkt var förstås Lotteriet! Så här såg 
vinstbordet ut idag!


Vid dator och kamera,

Annelise Paulsen



