
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 5 maj 2021 kl 10.00-11.20
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Ulf Palmér, Gunn Andersson, Valter Jehrn och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Gunnel Ringman, Sten-Åke Bengtsson, Marianne Leijder och Anders Lindbäck.
§ 150.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 151.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
§ 152.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Aspeli.
§ 153.  Föregående protokoll från styrelsemöte 7 april 2021
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 154.  Tele2abonnemang
Allt är klart. Det nya modemet går att använda på Träffen om vi skulle behöva vara uppkopplade där.
§ 155.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade skickat ut Balans - och Resultatrapport per den 3 maj till styrelsen före mötet. Skulden till 
Socialstyrelsen kvarstår, vi har ännu inte blivit krävda på den.
Av 69 fakturor för annonser i Lathunden är nu 67 betalda.
§ 156.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 5 maj har vi 846 medlemmar. 21 har ännu inte betalat avgiften. Från årets början har
15 avlidit och 5 nya tillkommit.
§ 157.  Årsmötet – 11 maj kl. 10.00 digitalt
Allan Hede vidtalad som mötesordförande, 2 justerare utses på mötet. Parentation före mötet. Namnen läses upp 
växelvis av Gunnel Ringman och Ulf Palmér. Sten-Åke Bengtsson avgår ur styrelsen (hälsoskäl). Eva Öberg föreslagen 
för fyllnadsval. Annons i Karlskoga Tidning 8 maj 2021. Länk finns på Hemsidan.
§ 158. Rapporter från verksamhetsområden
Friskvård, sittgympa på Nickkällan: Pågår
Easyline: En aktivitet som delas med andra. Bör uppmärksammas i nästa nummer av Månadsnytt och på Hemsidan.
Expeditionen: Stänger inför sommaren from 28 maj och öppnar igen 12 augusti.
Trafik: Per Aspeli ska skriva i Trafik och säkerhet via Distriktet om olika sorters streck på vägbanan och om stolpar 
med reflexer bredvid vägbanan. Vad betyder de?
Månadsnytt: Nr 4 i färg är utdelat. Nr 5 manusstopp 13 augusti, utdelning 27 augusti.
Gunnel Carlstedt berättade att samma dag nr 4 kom ut hade en medlem ringt till expeditionen och berömt 
redaktionskommittén för en fantastisk tidning.
Annonser: Per Aspeli försöker att få några nya företag att annonsera i Månadsnytt.
Resor: En spalt OM… i Månadsnytt nr 4.
§ 159.  Övriga rapporter
Träffen (bordlagt ärende): bordlades vidare pga Anders Lindbäcks frånvaro.
Distriktsstyrelsen: Siv Kanon och Ulf Palmér hade deltagit i en digital utbildning om rekrytering. Dagens målgrupp 65-
67år. Öppet för icke medlemmar. Flexibla för nya medlemmar. Annonsplatser. Detaljer: aktiv i lokalpressen, bra och 
informativ hemsida, Facebook, Instagram mfl. Riktade annonser.
Distriktsstämma 2021 per capsulam har ägt rum.
KPR: Per Aspeli redogjorde för två skrivelser till Kommunstyrelsen. Ett brev från Kommunen, om vilka som ska ingå i 
KPR, besvaras av Siv Kanon.
§ 160.  Praxis och policies
Hemsida och Facebook: Ulf Palmér och Per Aspeli fick i uppdrag att ta fram ett förslag.
§ 161.  Nästa styrelsemöte konstituerande
Digitalt möte onsdagen den 12 maj 2021 kl. 10.00.
Nästa ordinarie möte onsdagen den 2 juni kl. 10.00, digitalt.
§ 162.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt                                     Justeras                              Justeras
Sekreterare                                              Siv Kanon                           Per Aspel

 


