
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
18 augusti 2022 på Nickkällan mellan kl. 14.00-16.00
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Valter Jehrn, Leila Raudsaar, Marianne Leijder, Gunn 
Andersson, Eva Öberg, Gunnel Ringman, Jan Sjögren och Gunnel Carlstedt.
Inbjuden: Liliana Cortes.
Frånvarande: Anders Lindbäck.
§ 79.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkommen.
 § 80.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 § 81.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Leila Raudsaar.
§ 82.  Föregående protokoll
Protokollen från 12 juli och 26 juli godkändes och lades till handlingarna.
§ 83.  Statsbidrag Socialstyrelsen – för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig 
ensamhet bland äldre personer – beslut 13 juni 2022.
Liliana Cortes från Kontaktservice var inbjuden till denna punkt på dagordningen. Hon ska 
dansa på alla 5 tårtkalasen och ansvarar för att tälten reses på alla platserna och att stolar sätts 
ut. Föreslogs av Jan Sjögren att vi engagerar Bror Olgas kvartett från Kristinehamn om 
möjligt till alla 5 kalasen. Han fick i uppdrag att kontakt dem.
Beträffande de 3 beslutade eftermiddagsresorna med buss så hade resan till Picassoudden i 
Kristinehamn genomförts den 29 juli med 48 resenärer som alla var nöjda och glada. Likaså 
genomfördes gårdagens besök på Björkborns Herrgård med 22 personer.
§ 84.  Övriga ärenden och rapporter: 
Månadsnytt nr 5 blir 20 sidor och i färg.
Månadsmöte på Solbringen 6 september: Gunnar Svensson från Grums underhåller och 
4 oktober blir det mannekänguppvisning.
Vetgiriga Veteraner: Dick Hedegård från Tidsam håller föredrag.
Vinprovning 8 september kl 17.00 på Träffen.
Äta bör man ………. 27 september på Restaurang Hugo
Pub-afton 6 oktober  
Info från Redaktions-och Mediagruppen, Hemsidan: Inget.
Resor: Ut i det blå: Framflyttad. SPA-resa till Estland 21-27 september (Lasses Resor)
Medlemsstatistik: I dagsläget är vi 805 medlemmar. Under 2022 har vi fått 31 nya 
medlemmar, 27 har avlidit och 12 har inte betalat medlemsavgiften och är därför strukna.
Ekonomi: Budgetuppföljning t o m 15 augusti 2022 var utskickad av Leila Raudsaar till 
styrelsen och revisorerna, och lades som bilaga till protokollet.
Övriga frågor: Solbringen (Kommunen) har höjt priset både på kaffe och smörgåsar
vilket gör att vi beslutade att höja priset till 60 kr respektive 80 kr på inträdet till våra möten. 
Det högre priset avser icke medlemmar. 
§ 85.  Praxis och policies
Inget att rapportera.
§ 86.  Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 14 september 2022 kl. 9.30 
på TRÄFFEN.
§ 87. Avslutning
Siv Kanon tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Siv Kanon                          Leila Raudsaar


