
Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
1 juni 2022 i studieförbundet Vuxenskolans lokaler mellan kl. 10.00-12.20

Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Marianne Leijder, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, 
Anders Lindbäck, Eva Öberg och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Gunnel Ringman, Jan Sjögren och Valter Jehrn
§ 40.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet.
 §  41.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 § 42.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Öberg.
§ 43.  Föregående protokoll
Protokollet från 11 maj gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 44.  Ansökan statsbidrag Socialstyrelsen – motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Ännu inget beslut.
§ 45.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Den 1 juni hade vi 814 medlemmar. 3 st nya är på ingång. Vi har fått 29 nya medlemmar 
hittills i år.
§ 46.  Pågående ärenden
Medlemsresan: Vi diskuterade länge alla olika aspekter på att rekrytera nya medlemmar till 
föreningen. Vi gjorde uppställningar på whiteboarden över alla tänkbara ämnen och 
eventuella nya verksamheter. Många bra idéer kom fram, bl a modevisning. Se bilaga 1,
Hemsidan: Den 1 juni är sista dagen för gamla hemsidan. 
Inträde på våra möten: 50 kronor för medlemmar, 70 kr för icke medlemmar.
IT – SPF appen: Projekt SPF Ensamhetsapp.
Månadsnytt: Bo Spåre är oss vid behov behjälplig gällande In Designprogrammet. 
Utgivningsbeviset för Månadsnytt gäller fr o m 10 maj 2022 t o m 9 maj 2032.
Lokalfrågan Träffen: Diskuterades. Frågan bordlades till 17 augusti-22. 
Referensbroschyr: Ärendet ligger för närvarande på firman J.S. i Skåne.
§ 47.  Diskussionsärenden
Ny typ av möten: Se § 24 i protokollet 2022-04-13.
”Ljusnande framtid”- demografin i SPF Seniorerna Karlskoga.
Eva Öbergs stapeldiagram över åldersfördelningen hos våra medlemmar diskuterades.
Diskussionerna fortsätter. 
§ 48.  Ekonomi
Resan till Kinnekulle genomfördes med 49 personer.
Till lunchkryssningen på Hjälmaren är 40 personer anmälda.
§ 49.  Övriga rapporter, ärenden och frågor
KPR:s stora fråga är undernäring bland äldre. Man ska äta mera protein, ej så mycket 
kolhydrater. Kommunens vård-och omsorgsplan innefattar inte bara äldre utan alla som 
behöver vård och omsorg. SPF önskar och vill absolut ha en äldreplan eftersom äldres viktiga 
frågor annars försvinner i mängden.
§ 50. Praxis och policies: Inget att rapportera.
§ 51.  Nästa styrelsemöte 
Nästa ordinarie styrelsemöte onsdagen den 17 augusti 2022 kl. 9.30 på Träffen.
§ 52.  Avslutning
Siv Kanon  tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt 
Sekreterae
Justeras 
Siv Kanon  Eva Öberg


