
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
den 16 februari 2022 kl 9.30–13.00 på Träffen
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, Marianne Leijder, Gunnel Ringman, 
Valter Jehrn, Ulf Palmér,  Anders Lindbäck, Eva Öberg och Gunnel Carlstedt.
§ 117.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 118.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  § 119.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Valter Jehrn.
§ 120  Föregående protokoll från styrelsemöte 19 januari 2022
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 121.  IT för styrelsen
Se § 125.
§ 122.  Medlemsstatistik och medlemsrekrytering
Per 16 februari har vi 814 medlemmar. Fyra är på ingång. Tre avlidna i år. Fyra har begärt utträde. År 2021 fick 
vi 18 nya medlemmar. I år har vi fått en vänmedlem för första gången. Beslut: Vänmedlem betalar 90 kr för år 
2022 till SPF Seniorerna Karlskoga. Vi skickar faktura.
§ 123.  Ekonomi
Verksamhetsberättelsen 2021 är klar för tryckning, slutliga dokumentet är klart och påskrivet.
Lathunden är under tryckning, delas ut tillsammans med Månadsnytt nr 2/22. 
65 st fakturor är utskrivna, nettointäkt 25 000 kronor.
Studieförbundet Vuxenskolan: I januari 2022 fick vi bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan med 1 500 kronor
avseende månadsmöte 21 september och månadsmöte 2 november 2021 samt för de tre resor vi genomförde 
under hösten 2021.
Av våra verksamheter är Kulturarrangemang, Föreläsningar och Musikarrangemang bidragsberättigade.
Träffen m fl lokaler: Vi diskuterade 4 olika lokaler ur sammanträdessynpunkt och även  eventuellt lämpliga för 
våra egna verksamheter. Inga beslut togs.
 § 124.  Årsmötet  22 mars 2022
Planering mm: Eva Öberg och Ulf Palmér håller parentationen, Härlig är jorden sjungs unisont. En tyst minut 
och ljuständning. Mötesordförande är tillfrågad och har accepte rat. Annons på båda hemsidorna.
§  125.  Rapporter från verksamhetsområden
Månadsmöten: 8 februari inställt, 8 mars kommer Sölve Berglund. Entreavgift 40 kr för medlemmar och 60 kr 
för icke medlemmar för första gången.
Vetgiriga veteraner: 22 februari inställt. 22 mars årsmöte.
Friskvård: Sittgympa på Solbringen och Nickkällan pågår.
Expeditionen: Inget att rapportera.
IT: Hemsidan är klar. Ulf Palmér fortsätter att hålla hemsidan uppdaterad.
Hemsidan: Webbinarium för webbredaktörer: Eva Öberg hade deltagit. Preliminär planering för hela terminen 
är utskickad. Lilla mediagruppen = Jan Sjögren, Eva Sandström, Siv Kanon och Ulf Palmér (adjungerad) ska 
jobba med sms, facebook, mail mm. Ej beslut.
Trafik: Blad om de vanligaste felen på bilen och om belysning är utskickat till alla medlemmar som har en e-
postadress.
Månadsnytt: Nr 2/22 delas ut 25 februari, nr 3/22 har manusstopp 11 mars, delas ut 25 mars. Man måste ha 
utgivningsbevis för tidningen (periodisk skrift).Vi måste ansöka om utgivningsbevis. Kostar 2 300 kronor.
Annonser: De fyra vanliga  och Eriks Bygg & Trädgård ¼ sida och Götmars Skagerstrands ½ sida.
Resor: En resa i maj och en i juni planeras.
Äta bör man ….och gärna tillsammans: Tisdag 15 februari var 9 personer anmälda till lunch på Restaurang 
Pärltuppen.
Kulturrundan: 23 februari, 23 mars och 27 april.
§ 126. Övriga rapporter
Distriktets årsmöte blir den 9 april i Sparbankshuset i Lekeberg. Vi får sända 9 ombud.
Distriktsstyrelsen: Siv Kanon och Per Aspeli ingår i Distriktsstyrelsen.
KPR: Varje styrelsemedlem fick en bunt om nio A4-sidor att studera hemma.
Webbinarier – utbildningar: om ålderism, om KPR. SPF Seniorerna har poddar man kan lyssna på.
Medlemsresan: Arbetet med rekryteringsmaterialet Medlemsresan skjuts upp på
grund av tidsbrist.
SPF Seniorerna Karlskoga – 45-års jubileum – Vår historia: diskuterades. En jubileumskommitté utsågs. Den 
består av Eva Öberg, Gunnel Ringman och Leila Raudsaar.
§ 127.  Praxis och policies
Gunnel Ringman kompletterar tidigare lista och skickar ut den till styrelsens medlemmar.
§ 128. Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 16 mars 2022 kl 9.30 i Vuxenskolans lokal på Vinäsvägen 8. 
§ 129.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Siv Kanon Valter Jehrn


