
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga den 24 november 2021 kl 10.00-12.55 
på Solbringen
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Gunnel Ringman, Valter Jehrn, Marianne Leijder, Ulf Palmér, Eva 
Öberg, Gunn Andersson och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Anders Lindbäck
§ 77.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 78.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg under Rapporter och Övriga frågor.
§ 79.  Justering
Beslutades att Eva Öberg justerar föregående protokoll av den 27 oktober 2021
i stället för Anders Lindbäck som befinner sig på utlandsresa.
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Palmér.
§ 80.  Föregående protokoll från styrelsemöte 27 oktober 2021
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 81.  IT
Ulf Palmér visade sin informations-PowerPoint om SPF:s digitala kommunika-tionsmiljö på filmduken, punkt för 
punkt. Han skickar ut materialet till styrelse-medlemmarna, att studera hemma.
§ 82.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade den 23 november mailat ut Balans-och Resultatrapport och Budgetuppföljning. Dessa gicks 
igenom, godkändes och lades som bilagor till protokollet.
Leila Raudsaar deltog den 18 november i webbinarium för kassörer i distrikt och föreningar, anordnad av Förbundet.
§ 83.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Per 24 november har vi 820 medlemmar. Tre nya medlemmar är på ingång.
§ 84.  KPR
Per Aspeli rapporterade från KPR-möte 23 november om: Trafik: Något som ska kallas närtrafik och som innebär att 
om man bor där det inte finns linjetrafik ska man bli
hämtad med minibuss (45:-) och körd till närmaste busshållplats och där fortsätta resan dit man ska (25:-). 
Trottoarkanterna vid busshållplatserna ska anpassas till bussarna. Nya linjedragningar. Flexbussen kvar till maj-22.
Särskilt boende (Peab) först år 2024. Ny upphandling. MiniKPR om äldrefrågor.
Det planeras 4 st KPRmöten nästa år.
§ 85.  Rapporter från verksamhetsområden
Månadsmöten: Den 2 november hölls månadsmöte på Solbringen. Gunnar Svensson underhöll 52 personer. Vid 
kommande månadsmöte den 30 november underhåller
Nattsudd. Den 11 januari 2022 underhåller Leif Lindén från Kristinehamn.
Vetgiriga Veteraner: Den 16 november informerade Wiggo Öberg om E-legitimation för 38 åhörare. Den 14 december 
blir det Luciatåg och kaffe. Den 25 januari 2022
kommer Dick Hedegård från Tidsam och pratar om tidningsdistribution.
Friskvård: Sittgympa på Nickkällan och Solbringen pågår.
Expeditionen: Håller stängt 14 december 2021 – 9 januari 2022, ändring av tidigare
datum i § 71.
Trafik: Kommer i Månadsnytt.
Månadsnytt: Nr 8 utdelas 26 november.
Resor: Bussresan 12 november till Kedjeåsen, Grythyttans Gästgiveri och Källmo genomfördes med 28 resenärer. 
Referat i Månadsnytt nr 8.
Äta bör man…. och gärna tillsammans: Lunch på Restaurang Möckeln 25 november. 47 anmälda. 
Kulturrundan: Börjar igen 8 december. SPF Seniorerna är värdar på Solbringen.
§ 86. Övriga rapporter
Distriktsstyrelsen: Senaste mötet hölls i Föreningarnas Hus.
Medlemsresan: Siv Kanon delade ut ett exemplar av Medlemsresan till var och en i styrelsen, att titta igenom till nästa 
möte.
§ 87.  Praxis och policies
Entréavgifter vid Månadsmöten och Vetgiriga Veteraners möten:
Diskussion: Differentierade entréavgifter för medlemmar och icke medlemmar på våra möten diskuterades. Föreslogs 
att inträdet för icke medlemmar kommer att bli 60 kronor mot 40 kronor för medlemmar. Samt att i samband med 
anmälan och inträde till möten lämnas information om förändringen. Samtidigt ges information om fördelen med att bli 
medlem i SPF Seniorerna.
Beslut: Att differentierade entréavgifter införs för SPF-medlemmar resp icke SPF-medlemmar vid Månadsmöten och 
Vetgiriga Veteraners möten. Entréavgiften för medlemmar blir 40 kronor och för icke medlemmar 60 kronor. 
Ändringen införs per den 1 mars 2022.
Ändrad tid för start av styrelsemöte:
Diskussion: Vissa ville ändra tiden till kl 09.30 medan vissa ville behålla starttiden till kl 10.00.



Beslut: Mötet beslutade att starttiden för styrelsemötena är kl 09.30.
Ulf Palmér och Marianne Leijder reserverade sig mot beslutet att börja kl 09.30.
§ 88.  Övriga frågor
Mikrofonproblemet på Solbringen: Eva Öberg kontaktar en ljudtekniker.
§ 89. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 15 december kl 9.30 på Solbringen.
§ 90.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt                                   Justeras                            Justeras
Sekreterare                                      Siv Kanon                     Ulf Palmér


