
Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
28 september 2022 på Träffen mellan kl. 9.30 – 11.40
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Valter Jehrn, Leila Raudsaar, Marianne Leijder, Gunn 
Andersson, Eva Öberg, Gunnel Ringman, Jan Sjögren och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Anders Lindbäck.
§ 97.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkommen.
 § 98.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 § 99.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Sjögren.
§ 100. Föregående protokoll
Protokollet från 14 september godkändes och lades till handlingarna.
§ 101. Ansökan statsbidrag Socialstyrelsen 2022 – för insatser som bidrar till att motverka 
ofrivillig ensamhet bland äldre personer – beslut 13 juni 2022.
Genomförda aktiviteter: Bussresa 23 september Möckeln runt – mycket lyckad, antal resande 
51 st. Kommande aktiviteter: Bodaborgståget 29 och 30 september, luncher på 39:an.
§ 102. Ansökan statsbidrag Socialstyrelsen Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 
personer 2023
Arbetsgruppen som utsågs på styrelsemötet 14 september: SivKanon, Per Aspeli, Valter Jehrn
och Leila Raudsaar sammanträdde den 22 september och drog upp riktinjerna för ansökan om 
Projektbidrag. Den 24 september gjorde Siv Kanon tillsammans med Leila Raudsaar en 
genomgång och kontroll av förslaget till projektansökan. Per Aspeli hade även ett utkast till 
ansökan om Verksamhetsbidrag. Gruppen träffades den 26 september för att sammanställa de 
slutliga förslagen till styrelsen. Siv Kanon hade bidragit med ett förslag till ansökan om 
Verksamhetsbidrag.
Styrelsen hade fått ta del av ansökningarna via mail före sammanträdet. Ansökningarna gicks 
igenom och vissa mindre justeringar gjordes. Därefter skrev Siv Kanon på ansökningarna. 
Dessa skickades till Socialstyrelsen samma dag, den 28 september, som brev.
Ulf Palmérs förslag att vi kan söka bidrag för en enstaka aktivitet hos Postkodsstiftelsen 
Grannskapsinitiativet ställer vi oss positiva till och uppdrar åt Ulf Palmér att bilda en grupp 
och göra ett ansökningsförslag som framlägges styrelsen. 
KPR: Per Aspeli redogjorde för vad som avhandlats på förra KPR-mötet. Bl.a.
Flexbussen, Eva Persson, ny chef för socialen, Rehab i hemmet i 5 dagar, Nära vård, jämlikt i 
Karlskoga, Degerfors och Laxå. Bättre kunskap (personal), Digital vård, Vårdboendet i 
Stråningstorp.
Upprustning av Ekmansdalen, breddning av Bergrumsvägen (ej cykelväg). Nästa projekt blir 
Tingshusparken och Skranta.
Ola Karlsson: om Carl Jans besök på Folkets Hus. Även Yngve Gustavsson hade tillskrivits 
men ej svarat.
Om undernäring och ofrivillig ensamhet. När man blir 80 år blir man erbjuden ett hembesök.
Nästa möte ska handla om vård-och omsorgsplanen.
§ 103.  Övriga ärenden och rapporter
SPF Seniorerna Karlskoga 45 år: Vi bjuder in till födelsedag. Afternoon tea or coffee med 
små rosenbröd och marmelad. Åke Norlin och Olle Öjebo underhåller.
Vinprovning: beräknas bli av i början av december.
Månadsmöte 1 november: Om ljudböcker (biblioteket). B O Söderberg underhåller.
Månadsnytt: Bo Spåre avråder oss från att gå ner i papperkvalitet.
Vi bör göra en utredning av kostnaderna för att skicka ut Månadsnytt per post.
§ 104.  Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 9.30 på Träffen.
§ 105.  Avslutning
Siv Kanon tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Siv Kanon                           Jan Sjögren


