
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
den 19 januari 2022 kl 10.00-12.40 på Träffen
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Gunnel Ringman, Valter Jehrn, Marianne Leijder, Ulf Palmér, 
Anders Lindbäck, Eva Öberg, Gunn Andersson och Gunnel Carlstedt.
§ 104.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 105.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
§ 106.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunn Andersson.
§ 107.  Föregående protokoll från styrelsemöte 15 december 2021
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 108.  IT för styrelsen
Förbundet kommer att införa enhetliga e-postadresser för SPF-föreningarna under våren 2022. Vi behöver lista till 
vilka företag och organisationer vi behöver ändra e-post samt senare kommunicera ut nya e-postadressen.
§ 109.  Medlemsstatistik och medlemsrekrytering
Per 19 januari har vi 821 medlemmar. En ny medlem är på ingång. Till medlemmar som begärt utträde ur föreningen 
skickar Gunn Andersson en förfrågan om skälet till utträdet. 
§ 110.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade den 15 januari mailat ut Balans-och Resultatrapport och Ekono-misk analys 2021. Dessa gicks 
igenom, godkändes och lades som bilagor till protokollet. Hon hade också den 16 januari mailat ut den nästan helt 
färdigställda Verksamhetsberättelsen, där alla som lämnat bidrag till den, uppmanats att kolla dem.  
Även Bokslut 2021 var utskickat via mail i förväg till styrelsen.
Lokalen Träffen: Träffen diskuterades. Ulf Palmér och Per Aspeli hade gjort varsin utredning om kostnaderna för 
Träffen. Inga beslut togs.
§ 111.  Inför årsmötet
Styrelsens förslag: Verksamhetsplan 2022, Budgetförslag 2022, Medlemsavgift 2023
föreslås oförändrad kronor 295. Förslag till antal ledamöter, styrelse, revisorer och våra representanter i KPR.
Beslutades att årsmötet skjuts fram till 22 mars 2022. 
§  112.  Rapporter från verksamhetsområden
Månadsmöten: 11 januari underhöll Leif Lindén och Bo Röös 37 medlemmar. 
8 februari är inställt.
Vetgiriga veteraner: 25 januari är inställt.
Friskvård: Sittgympa på Solbringen och Nickkällan pågår.
Expeditionen: Eftersom Postnord bara bär ut brev varannan dag fr o m månadsskiftet januari/februari 2022 beslutades 
att vi skickar ut födelsedagskorten varje måndag för en till en och en halv vecka framåt.
IT: Webbinariun 26 januari kl 10.00 ”Utbildningskonferens för styrelse och Utbildningsansvariga”. Webbinarium 3 
februari kl 10.00 ”Utbildningskonferens Pensionärsråd-påverkan …”. Ulf Palmér kan ordna storbild (dator/projektor) 
på Träffen för intresserade som inte vill anmäla sig eller inte har möjlighet att logga in, så kan de vara ”adjungerade” 
och delta (lyssna). Anmälan till Ulf Palmér.
Trafik: Genom distriktet har Per Aspeli skrivit om parkeringstillstånd för rörelse-hindrade, trängselskatter och 
broavgifter.
Lathunden: Per Wærnér är nästan klar med annonserna i 2022 års utgåva, för ca 38000 kronor.
Månadsnytt: Utdelas 28 januari, blir  20 sidor i svart/vitt. Nr 2 utdelas 25 februari.
Annonser Månadsnytt: ICA, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Nordins Juristbyrå, Fonus, Modehuset och Taxi.
Resor: Dagsresa på Göta Kanal om intresse finns. 4-dagars resa anordnas av distriktet till Helsingborg-Öresund och 
Ven den 29 maj. Annons i Månadsnytt nr 1.
Äta bör man …. och gärna tillsammans: Inställt 18 januari.
Kulturrundan: 26  januari är inställd.
§ 113. Övriga rapporte
Distriktsstyrelsen: Eva-Marie Edberg slutar. Kansliet flyttar i april till Föreningarnas Hus på Slottsgatan i Örebro. 
Distriktets årsmöte blir den 9 april i Sparbankshuset i Lekeberg.
Medlemsresan: Arbetet med rekryteringsmaterialet Medlemsresan skjuts upp på grund av tidsbrist.
SPF Seniorerna Karlskoga – 45-års jubileum: Firas i höst.
§ 114.  Praxis och policies
Gunnel Ringman kompletterar tidigare lista efter pandemin.
§ 115. Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 16 februari 2022 kl 9.30 på Träffen. 
§ 116.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Siv Kanon Gunn Andersson


