
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 7 april 2021 kl 10.00-10.50
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Ulf Palmér, Gunnel Ringman, Sten-Åke Bengtsson, Gunn 
Andersson, Valter Jehrn och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Marianne Leijder och Anders Lindbäck.
§ 136.  Mötets öppnande
Eftersom Siv kanon misslyckats med att ansluta sig från början öppnade Per Aspeli mötet.
§ 137.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga. 
§ 138.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunn Andersson.
§ 139.  Föregående protokoll från styrelsemöte 10 mars 2021
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 140.  Mobilt Telefon - och dataabonnemang klart Tele2
Det gamla abonnemanget (Telia) är uppsagt till den 31 maj. Det nya modemet är restnoterat.
Info om vårt nya telefonnummer kommer i nr 4 av Månadsnytt.
§ 141.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade gjort en ekonomisk överskådlig analys av året 2020 som skickats ut till styrelsen före mötet. 
Mycket bra. Bilaga till protokollet.
69 fakturor för annonser i Lathunden är utskickade och 64 är betalda. Per 28/2 hade 711 medlemmar betalat 
medlemsavgiften för 2021. En första påminnelse har skickats ut från Förbundet, sen får vi göra det själva.
§ 142.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 7 april har vi 852 medlemmar. Två nya har tillkommit. 23 har ännu inte betalat avgiften.
Vi diskuterade hur vi kan göra oss mer synliga.
§ 143.  Årsmötet – 11 maj kl. 10.00 digitalt
Siv Kanon fick i uppdrag att höra sig för om ordförande för årsmötet.
Dokumenten är klara, finns att hämta på expeditionen eller på hemsidan under Allmänt.
§ 144. Rapporter från verksamhetsområden
Friskvård, sittgympa på Nickkällan: Pågår
Expeditionen: Stänger inför sommaren from 28 maj och öppnar igen 12 augusti.
Trafik: Per Aspeli har skrivit en artikel Trafik och säkerhet via distriktet. Karlskoga Motorklubb planerar för 
verksamhet i höst.
Månadsnytt: Aprilnumret blir i färg. Redaktionskommittén träffas nästa vecka.
Annonser: Svårt att få för närvarande. Ev. en förutom de fyra fasta.                      
Resor: Inget att rapportera.
§ 145.  Övriga rapporter
Distriktsstyrelsen: Siv Kanon hade deltagit i ett mobilt möte med bl.a. landshövdingen Maria Larsson.
Distriktsstämma 2021 per capsulam: 7 ombud är anmälda.
KPR: Per Aspeli skickar ut info från förra KPR-mötet till styrelsen. Nästa möte blir i maj.
§ 146.  Praxis och policies
Ulf Palmér tog upp ämnet: Facebook. Han återkommer nästa möte.
§ 147.  Övriga ärenden
Sten-Åke Bengtsson tog upp ämnet: Easyline (för närvarande pausat pga pandemin). Han talar med Ulla Forsling.
Det på förra mötet bordlagda ärendet om Träffen bordlades vidare till nästa möte pga att Anders Lindbäck var 
frånvarande.
§ 148.  Nästa styrelsemöte
Digitalt möte onsdagen den 5 maj 2021 kl. 10.00.
§ 149.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt                                     Justeras                              Justeras
Sekreterare                                              Siv Kanon                           Gunn Andersson


