
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
den 16 mars 2022 kl 14.00 – 17.00 på Träffen
Närvarande: Siv Kanon, Per Aspeli, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, Marianne Leijder, 
Valter Jehrn, Anders Lindbäck, Eva Öberg och Gunnel Carlstedt.
Gäst: Jan Olof Forsling, KPR
Frånvarande: Gunnel Ringman
Ulf Palmér avgick ur styrelsen den 16 mars 2022 men sköter i fortsättningen bl a IT och 
ingår som adjungerd i Mediagruppen.
§ 140.  Mötets öppnande
Siv Kanon öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 141.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor.
  § 142.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Marianne Leijder.
§ 143.  Föregående protokoll från styrelsemöte 16 februari och extra styrelsemöte 23 
februari 2022
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§ 144.  Medlemsstatistik och medlemsrekrytering
Per 16 mars har vi 813 medlemmar. Tio nya är på ingång. Tre avlidna sedan mötet den 16 
februari. 43 medlemmar har inte betalat årsavgift för år 2022.
§ 145.  Ekonomi
Leila Raudsaar hade den 14 mars via mail skickat ut Balans-och resultatrapport samt 
Budgetuppföljning, vilka godkändes och lades till handlingarna som bilagor.
§ 146.  Årsmötet 22 mars 2022
Eva Öberg föredrog ”körschemat” för årsmötet. Allt under kontroll.
§ 147.  Motion från Ulf Palmér, distriktet bekostar licens för ”Zoom”. Motionen bordlades 
av en helt enig styrelse.
§ 148.  Besök av politiska partier – samtal och erfarenhetsutbyte
En grupp av styrelsemedlemmar som ska samtala med politikerna, utses på nästa 
styrelsemöte.
§ 149.  Förslag till ny dagordningsstruktur bordlades.
§ 150.  Ansökan om statsbidrag Socialstyrelsen – motverka ofrivillig ensamhet bland 
äldre personer: Projektbidrag 155.000 kronor. Verksamhetsbidrag 30.000 kronor.
§ 151.  Rapporter från verksamhetsområden
Månadsmöten: 8 mars spelade och sjöng Sölve Berglund för 59 personer. 5 april kommer 
B-O Söderberg och den 3 maj kommer Per Henning. Nyetablerade Eriks Bygg och Trädgård
kommer också och berättar om sin verksamhet.
Vetgiriga veteraner: 22 mars höll vi vårt årsmöte och 19 april kommer Åsa Karlström och 
berättar om sin fond I Kärlekens Tecken och om att hon numera undervisar vård-personal 
som ska arbeta med äldre vårdtagare.
Friskvård: Sittgympa på Solbringen och Nickkällan pågår.
Expeditionen: Inget att rapportera.
Hemsidan/IT: Aktiviteter skall rapporteras in och uppdateras på hemsidan.
Trafik: Nytt blad om bl a byte till sommardäck är klart och skickas ut till alla medlemmar 
som har en e-postadress.
Månadsnytt: Nr 3 delas ut 25 mars och är på 20 sidor, nr 4 har manusstopp
14 april och blir delvis i färg.
Annonser: De fyra vanliga och Vassa Saxar, Eriks Bygg & Trädgård, Taxi och Modehuset.



Resor: Samarbete med SKPF  för att få fulla bussar är inlett och kommer att fortsätta.
Äta bör man ….och gärna tillsammans: Tisdag 15 mars på Restaurang Hugo i 
Baggängen.
Kulturrundan: 24 mars på Solbringen i stället för 23 mars.
SPF Seniorerna Karlskoga – 45 års jubileum: Jubileumskommittén, bestående av  Eva 
Öberg, Gunnel Ringman och Leila Raudsaar gör en budget. 
§ 152.  Övriga rapporter
Distriktets årsmöte 9 april i Sparbankshuset i Lekeberg. 7 ombud är anmälda.
Distriktsstyrelsen: Styrelsen söker bidrag hos Socialstyrelsen för Vuxenkollo.
KPR: J O Forsling var gäst på mötet och rapporterade om KPR:s arbete. En 
sammanställning på 10 sidor läggs som bilaga.
Webbinarier – utbildningar: Inget att rapportera.
Medlemsresan: Arbetet med rekryteringsmaterialet Medlemsresan skjuts upp till nästa 
styrelsemöte på grund av tidsbrist.
Referensbroschyr: En broschyrgrupp, bestående av Siv Kanon, Per Aspeli, Eva Öberg och 
Gunnel Carlstedt fick i uppdrag att sköta förhandlingarna och sluta avtal med JS Sverige i 
Skåne, som gör vår lokala broschyr och skaffar annonsörer.
Den nya digitala aktivitetskatalogen: RF-SISU Örebro län håller i samarbete med Region 
Örebro län på att skapa den nya digitala aktivitetskatalogen. Britt Strinnholm är intresserad 
av att gå utbildning och att ansluta vår fysiska aktivitet, sittgympa, till den nya 
aktivitetskatalogen.
Mediagruppen: Eva Öberg utsågs som samordnare i Mediagruppen.
Stickcafé: Verksamheten får inte benämnas med ordet café om det inte finns ett café, där 
verksamheten håller hus. Därför heter vårt stickcafé numera Hantverksgruppen. 
§ 153.  Praxis och policies: Listan är utskickad till samtliga styrelsemedlemmar.
§ 154.  Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 13 april 2022 kl 9.30. 
§ 155.  Avslutning
Siv Kanon tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Siv Kanon Marianne Leijder


