
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 10 februari 2021 kl 10-10.50
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Ulf Palmér, Gunnel Ringman, Sten-Åke Bengtsson och Gunnel 
Carlstedt. Under mötet anslöt sig också Gunn Andersson och Valter Jehrn.
Frånvarande: Marianne Leijder och Anders Lindbäck.
§ 109.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 110.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga ärenden.
§ 111.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Leila Raudsaar.
§ 112.  Föregående protokoll från styrelsemöte 4 november 2020
Protokollet finns för påskrift på expeditionen. Dagens protokoll kommer också att finnas på expeditionen för påskrift.
§ 113.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade i god tid skickat ut alla bokslutshandlingar för 2020 och Budget 2021 och Verksamhetsplan 
2021 till styrelsemedlemmarna. Verksamhetsberättelsen var vid mötet i det närmaste färdig och kommer att skickas ut 
till styrelsen snarast. Originalet kommer att ligga på expeditionen för påskrift av samtliga styrelsemedlemmar.
Revisionen ägde rum den 19 januari 2021.  
§ 114.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 10 februari har vi 861 medlemmar. Två medlemmar har avlidit och en har tillkommit.
2 nya är på gång och 4 har begärt utträde.
§ 115. Rapporter från verksamhetsområden
Friskvård, sittgympa: Pågår
Expeditionen: Öppet måndag och torsdag kl 10-11 tills vidare.
Trafik: Genom distriktet går det ut artiklar och tips månadsvis skrivna och sammanställda av Per Aspeli. Karlskoga 
Motorklubb och Karlskoga Trafiksäkerhetsråd ligger fortfarande på is.
Månadsnytt: Februarinumret blir i svart/vitt och färre sidor.
Annonser: De fyra fasta (klara för hela året) och ev. Karlskoga Taxi.
§ 116.  Övriga rapporter
Distriktsstyrelsen: Digitala möten.
Distriktsstämma 2021: Hålls digitalt. Från vår förening får 9 ombud delta förutom Siv Kanon och Per Aspeli. Från 
styrelsen anmälde sig Ulf Palmér, Gunn Andersson, Leila Raudsaar och Gunnel Carlstedt. Siv Kanon fick i uppdrag att 
fråga om det finns några utanför styrelsen som vill vara med.
KPR: Föreningar med 1000 medlemmar eller mer får ha med 2 representanter i KPR. Per Aspeli ansåg att gränsen 
borde ligga vid 500 medlemmar. Siv Kanon ansåg att det är väldigt viktigt med gemensamma måltider för ensamma och
att pensionärsföreningarnas representanter arbetar ihärdigt för att ingen som inte önskar äta ensam ska behöva göra det.
Socialstyrelsen: ”Inte ensam”: En fil med alla arrangemang, antal deltagare och kostnader fanns bifogad kallelsen, 
bilaga till protokollet.
Per Aspeli gav en eloge till alla som ”jobbade”.
§ 117.  Kommande arrangemang
Årsmöte – När och hur håller vi vårt årsmöte
Beslutades att vi skjuter på det till april – maj. Ev. utomhus?
§ 118.  Praxis och policies
Inget.
§ 119.  Övriga ärenden
Ulf Palmér hade noterat att vårt telefon/datorabonnemang för expeditionen är onödigt högt. Det borde gå att få till 
mycket lägre pris. Ulf Palmér undersöker vidare och diskuterar med de som bemannar expeditionen.
§ 120.  Nästa styrelsemöte
Digitalt möte onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.00.
§ 121.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt                                     Justeras                              Justeras
Sekreterare                                              Siv Kanon                           Leila Raudsaar
 


