
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 2 juni 2021 kl 10.00-11.10
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli (lämnade mötet kl 10.45), Leila Raudsaar, Ulf Palmér, Gunn Andersson, 
Valter Jehrn, Anders Lindbäck, Eva Öberg och Gunnel Carlstedt.
Inbjuden: Jan-Olof Forsling
Frånvarande: Gunnel Ringman och Marianne Leijder.
§ 14.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 15.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med ett tillägg under Övriga frågor.
§ 16.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Valter Jehrn.
§ 17.  Föregående protokoll från styrelsemöte 5 maj och 12 maj 2021
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§ 18.  Ekonomi
Leila Raudsaar berättade att hon hade kontaktat Socialstyrelsen angående vår redovisning och skulden till dem. 
Socialstyrelsen återkommer till oss i juni.
§ 19.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 2 juni har vi 845 medlemmar. 20 påminnelser har vi skickat ut. Av dessa är 15 kvar som ännu inte betalat avgiften. 
Sista förfallodag är 30 juni 2021.
Ulf Palmér åtog sig att försöka ta reda på varför medlemmar går ur föreningen.
§ 20.  Årsmötet – 11 maj kl. 10.00 digitalt
Genomförandet av årsmötet fungerade bra. 14 personer deltog digitalt.
§ 21.  Rapporter från verksamhetsområden
Friskvård: Sittgympa utomhus på Nickkällan och Solbringen.
Easyline: Inget att rapportera.
Expeditionen: Gunnel Carlstedt har mobiltelefonen hemma under sommaruppehållet,
kollar telefonsvararen och sms. Hon postar även födelsedagskorten.
IT: Ulf Palmér berättade att det inte är aktuellt med ny hemsida men att förstudie pågår. Facebook: Vad händer i 
Karlskoga och styrelsens medlemmar uppmanades att gå in på Förbundets facebookssida.
Ny dator. Styrelsen tog ett enhälligt beslut att inköpa en ny dator och uppdrog åt Ulf Palmér att köpa en lämplig laptop.
Trafik: Utskick om vägmarkeringar mm har skett.
Månadsnytt: Nr 5 blir eventuellt i färg och utkommer 27 augusti.
Annonser: Eftersom Per Aspeli lämnat mötet fanns inget att rapportera.
Resor: Ännu inga resor pga pandemin.
§ 22. Övriga frågor
Träffen: Anders Lindbäck rapporterade att ärendet inte längre är aktuellt. Svar: Nej.
Minibuss: Anders Lindbäck rapporterade att ärendet inte längre är aktuellt. Svar: Nej.
Distriktsstyrelsen: Hade möte 1 juni.
KPR: Inbjudne Jan-Olof Forsling hade tidigare under mötet, före § 17, redogjort för de frågor som 
pensionärsföreningarna har att arbeta med, t ex Äldreplan II, som numera har ändrat namn till Vård och omsorgsplan. 
Vi diskuterade flera frågor men för att inte ta för mycket tid i anspråk av den digitala tiden kom vi överens om att ta ett 
extra möte senare på Träffen och diskutera kring KPR. Siv Kanon och Jan-Olof Forsling tar fram ett datum och kallar 
till mötet.
Träffpunkt Nickkällan: Möte med Liliana Cortez och Karima (Karlskogahem) på Hantverksgatan 3 den 9 juni kl 13.30. 
Gunnel Carlstedt går dit och ev. Siv Kanon.
§ 23.  Praxis och policies
Inget.
§ 24.  Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 4 augusti kl 9.00 på Träffen.
§ 25.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt                                   Justeras                             Justeras
Sekreterare                                            Siv Kanon                          Valter Jehrn


