
Protokoll fort vid extra styrelsemote med SPF Seniorerna Karlskoga 29 juni 2022 pa Traffen mellan
kl. 9.30-12.00 
Narvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Marianne Leijder, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, Valter 
Jehrn, Eva Oberg och Gunnel Carlstedt. Franvarande: Gunnel Ringman, Jan Sjogren och Anders 
Lindback. 
§ 53. Motets oppnande 
Siv Kanon oppnade motet. 
§ 54. Faststallande av dagordning 
Den foreslagna dagordningen faststalldes. 
§ 55. Justering 
Att jamte motesordforanden justera dagens protokoll utsags Gunn Andersson. 
§ 56. Foregaende protokoll 
Protokollet fran 1 juni gicks igenom, godkandes och lades till handlingarna. 
§ 57. Statsbidrag Socialstyrelsen – motverka ofrivillig ensamhet bland aldre Socialstyrelsen 
fordelade statsbidragen den 13 juni 2022. Vi beviljades 100 000 kronor for projektet, ingenting for 
verksamheten. Vi diskuterade olika mojliga projekt att genomfora. Resegruppen, Kontaktservice 
m.fl. kommer att bli tillfragade om att hjalpa oss. 
§ 58. Lokalen Traffen - hyressattning 
Nar vi i fortsattningen hyr ut Traffen tar vi betalt per Block= formiddag, kl. 8 – 12, efter- middag, 
kl. 13 – 17 och kvall, kl. 18 - 22. Vi beslutade enligt kassoren Leila Raudsaars forslag, enligt bilaga.
Hyran har inte hojts pa minst 15 ar. 
§ 59. Ovriga arenden och rapporter. 
Anhorig-och aldredagen – ager rum onsdagen den 5 oktober i Folkets Hus. Vi vill vara med och Siv
Kanon anmaler oss. 
Manadsnytt: Manusstopp 1 augusti. Ny mailadress till Manadsnytt ar: mnytt.spfkga@gmail.com 
Manadsmote 6 september: Marianne Leijder bokar Gunnar Svensson fran Grums om han ar ledig, 
annars bokar hon nagon annan. Manadsmote 4 oktober: Mannekanguppvisning. 
Info fran Redaktionsgruppen: Eva Oberg provar det nya In Designprogrammet. Hon far hjalp av Bo 
Spare om hon behover. Eva Oberg foreslog att redaktionsgruppen bor utokas med flera personer. 
Gunn Andersson besoker gruppen vid tillfalle. 
Resor: Lunchkryssningen pa Hjalmaren den 14 juni genomfordes till de 38 deltagarnas stora 
belatenhet, trots regn och hagel da alla var inomhus pa baten eller i bussen hem. 
Den 12 augusti gar farden ”Ut i det bla”. Annons kommer i Karlskoga Tidning/Kuriren. Nagra 
anmalningar togs upp under resan den 14 juni pa Hjalmaren. 
Medlemsstatistik: Idag har vi 810 medlemmar, en ny ar pa ingang. Ekonomi Leila Raudsaar 
lamnade en kort information om Centrala uppbordens redovisning av betalande medlemmar hos 
oss. 
Trafik och sakerhet: Idag utkommer en oversikt over andra trafiksakerhetsforeningar/organ. 
§ 60. Praxis och policies: Inget att rapportera. 
§ 61. Nasta styrelsemote 
Nasta extra styrelsemote ager rum tisdagen den 12 juli kl. 9.30 pa Traffen. Nasta ordinarie 
styrelsemote onsdagen den 17 augusti 2022 kl. 9.30 pa Traffen. 
§ 62. Avslutning 
Siv Kanon tackade ledamoterna for visat intresse och avslutade motet. 
Vid protokollet: Sekreterare Gunnel Carlstedt  
Justeras Siv Kanon, Gunn Andersson 



Bilaga till Styrelseprotokoll av den 2022-06-22




