
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 10 mars 2021 kl 10.25-11.25
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Ulf Palmér, Gunnel Ringman, Sten-Åke Bengtsson, Anders 
Lindbäck, Gunn Andersson, Valter Jehrn och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Marianne Leijder.
§ 122.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 123.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
§ 124.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnel Ringman.
§ 125.  Föregående protokoll från styrelsemöte 10 februari 2021
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 126.  Telefon-och datorabonnemang, byte
Ulf Palmér hade undersökt olika abonnemang och föreslog Tele2 mobilt bredband och en enkel knapptelefon. Samma 
e-postadress men nytt telefonnummer.
Uppdrogs åt Ulf Palmér att teckna abonnemang och inköpa erforderliga apparater.
Beslutet var enhälligt och denna punkt i protokollet justerades omedelbart.
§ 127.  Ekonomi
Leila Raudsaar berättade att alla fakturor för annonser i Lathunden är utskickade och en del redan betalda. Inför 
kommande årsmöte föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift
295 kronor för år 2022 varav till föreningen 90 kronor, till distriktet 45 kronor och förbundet
160 kronor.
§ 128.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 10 mars har vi 857 medlemmar. En ny har tillkommit och några har begärt utträde. 66 har ännu inte betalat avgiften.
§ 129.  Årsmötet – När och hur håller vi vårt årsmöte
Beslutades att vi i år håller ett digitalt årsmöte den 11 maj kl. 10.00. Ulf Palmér informerar både i nr 3 och nr 4 av 
Månadsnytt om anmälan och deltagande.
§ 130. Rapporter från verksamhetsområden
Friskvård, sittgympa: Pågår
Expeditionen: Öppet måndag och torsdag kl 10-11 tills vidare. Telefonsvararen är trasig.
Trafik: Per Aspeli har skrivit om däckbyte och vägmärken via distriktet och en blänkare kommer i Månadsnytt. 
Karlskoga Trafiksäkerhetsråd ligger fortfarande på is.
Månadsnytt: Marsnumret blir i svart/vitt med 12 sidor.
Annonser: De fyra fasta och troligtvis Vassa Saxar och Smakbiten.                      
Resor: Inget att rapportera.
§ 131.  Övriga rapporter
Distriktsstyrelsen: Digitala möten.
Distriktsstämma 2021: 7 ombud, registreras idag.
KPR: Per Aspeli rapporterade från KPR-möte om byggnation i Stråningstorp, ny verksamhet på 
Nickkällan, Äldreplanen, Referensgrupp, Flexbussar och naturområden.
Socialstyrelsen: ”Inte ensam”- slutredovisning. Siv Kanon, Leila Raudsaar och Gunnel Carlstedt har tillsammans svarat 
på Socialstyrelsens slutredovisning.
§ 132.  Praxis och policies
Inget.
§ 133.  Övriga ärenden
Träffen diskuterades. Bordlades till nästa möte.
§ 134.  Nästa styrelsemöte
Digitalt möte onsdagen den 7 april 2021 kl. 10.00.
§ 135.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt               Justeras       Justeras
Sekreterare                        Siv Kanon     Gunnel Ringman


