
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 12 oktober 2022 på Träffen mellan kl. 9.30 
– 11.30 
Närvarande: Per Aspeli, Valter Jehrn, Leila Raudsaar, Marianne Leijder, Gunn Andersson, Eva Öberg, Gunnel 
Ringman, Jan Sjögren och Gunnel Carlstedt. 
Frånvarande: Siv Kanon och Anders Lindbäck. 
§ 106. Mötets öppnande Per Aspeli öppnade mötet och hälsade välkommen. 
§ 107. Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
§ 108. Justering Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Öberg. 
§ 109. Föregående protokoll Protokollet från 28 september godkändes och lades till handlingarna. 
§ 110. Ansökan statsbidrag Socialstyrelsen 2022 – för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet 

bland äldre personer – beslut 13 juni 2022. 
Genomförda aktiviteter: 
Bodaborgståget 29 och 30 september med 48 åkande. 
Kommande aktiviteter: Luncher på 39:an ej klart. 
Ekonomi och aktivitetsrapport: Leila Raudsaar gick igenom aktivitetsrapporten vilken också innehåller 
bokförda kostnader för ”Tillsammans mot ensamheten”. Rapporten lades som bilaga till protokollet.

§ 111. Övriga frågor och rapporter Friskvård: 
– Eva Öberg berättade om ett besök vi fick av en kvinna på Anhörig-och äldredagen den 5 oktober i Folkets

Hus. Hon representerade Örebro läns digitala aktivitetskatalog för fysisk aktivitet. Styrelsen anser att vi 
bör vara representerade där med våra sittgympagrupper som Britt Strinnholm leder. Eva Öberg åtog sig 
vidare kontakt med kvinnan.

– KPR: Per Aspeli informerade om att förra mötet hade varit positivt. Nytt möte den 9 november. 
– Månadsnytt: Nr 7 blir 16 sidor i svart/vitt. Diskussion uppstod om portokostnaderna för utskick av 

tidningarna. Vi beslutade ta ut 200 kr fr.o.m. den 1 januari av de som får tidningen per post.  
– Månadsmöte: Den 4 oktober hade vi en uppskattad mannekänguppvisning för 101 personer inkl. våra 

mannekänger 
– Den 1 november blir det info om ljudböcker av någon från biblioteket i Karlskoga och underhållning av B

O Söderberg. 
– Den 29 november blir det möte, men programmet ej klart. 
– Vetgiriga Veteraner: Den 20 september hade vi besök av Dick Hedegård som berättade om 

tidningsdistribution och om papperstidningens framtid för 31 besökande. 
– Den 18 oktober kommer Per Olof Johansson och berättar om boxaren ”Ingo” Johansson. Den 15 

november uppmärksammar vi att SPF Seniorerna i Karlskoga fyller 45 år med afternoon tea och 
musikunderhållning. 

– Den 13 december planerar vi luciafirande. Äta bör man…. Den 25 oktober på Baptista (Stadshotellet). 
– Anhörig-och äldredagen: Den 5 oktober i Folkets Hus. Leila Raudsaar, Gunnel Carlstedt och Eva Öberg 

representerade SPF Seniorerna. Många besökte vårt bord och vi fick mycket beröm för Månadsnytt. 
– Pubafton den 6 oktober på Red Brick hade lockat 8 medlemmar. 
– Resor: Resan den 7 oktober till Karlsborg och Forsvik ställdes in p g a för få anmälningar. Den 8 

november gör vi en resa till Lerinmuseet i Karlstad och den 2 december gör vi en kortare bussresa till 
Lunnedet och äter jullunch. 

– Redaktions-och Mediagruppen, Hemsidan: Eva Öberg meddelade att hon avgår som redaktör men gör 
årets sista nummer, det 8:e, också. Medlemsstatistik: 

– Per 12 oktober är vi 808 medlemmar. Vid årets början var vi 825, sen dess har vi fått 44 nya, 
38 har avlidit och 24 har utträtt. 

– Ekonomi: Ingen rapport denna gång. Förslaget om omkostnadsersättningar med en ändring godkändes. 
Distriktsstyrelsen: Erbjudan om utbildning den 27 oktober om läkemedel mm.

– Övriga frågor/ärenden: Per Aspeli berättade att kommande blad om Trafik och säkerhet handlar om 
däckbyte, broms-och stoppsträcka och bilens belysning. Per Aspeli avsade sig uppdraget att skaffa 
annonser till Månadsnytt – ingen tidning, inga annonser. 

§ 112. Praxis och policies: Inget, 
§ 113. Nästa möte Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 9 november 2022 kl. 9.30 på Träffen. 
§ 114. Avslutning Per Aspeli tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet: Gunnel Carlstedt Justeras Justeras 
                                         Sekreterare Per Aspeli Eva Öberg


