
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Karlskoga 
11 maj 2022 i studieförbundet Vuxenskolans lokaler mellan kl. 9.30-12.00

Närvarande: Per Aspeli, Gunnel Ringman, Marianne Leijder, Leila Raudsaar, Gunn 
Andersson, Anders Lindbäck, Jan Sjögren, Eva Öberg, Valter Jehrn och Gunnel Carlstedt.
Frånvarande: Siv Kanon.
Jonas Ljungkvist från Studieförbundet Vuxenskolan informerade styrelsen om förändringarna 
inom studieförbundet gällande samarbetet och bidragen. Förändringen är baserad på 
Folkbildningsrådets rekommendationer.
§ 27.  Mötets öppnande
Per Aspeli öppnade mötet.
 § 28.  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med vissa tillägg.
 § 29.  Justering
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Sjögren.
§ 30.  Föregående protokoll
Protokollet från 13 april gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 31.  Medlemsstatistik, medlemsrekrytering
Den 11 maj hade vi 810 medlemmar. 12 medlemmar har strukits på grund av att de inte har 
betalat avgiften för 2022. Av dessa hade 3 st försäkring. 4 medlemmar har avlidit sen förra 
mötet, 15 medlemmar totalt i år. 6 st nya är på gång in.
§ 32.  Ekonomi   
Leila Raudsaar hade mailat ut rapporterna till styrelsen den 9 maj och lades som bilaga till 
protokollet. Inga orosmoln för närvarande.
§ 33.  Ansökan om statsbidrag Socialstyrelsen – motverka ofrivillig ensamhet.
Inget svar från Socialstyrelsen ännu. Leila Raudsaar har mailat in en förfrågan.   
 § 34.  Rapporter från Verksamhetsområden 
Månadsmöte 3 maj. Per Henning underhöll 66 gäster. Efter kaffet informerade ägaren till   
Eriks Bygg & Trädgård om sig själv och sitt relativt nystartade företag. Nästa månadsmöte 
blir den 6 september.
Vetgiriga Veteraner 19 april. Då berättade Åsa Karlström om sitt liv och sin fond ”I 
Kärlekens Tecken” för 48 intresserade personer. Den 20 september kommer Dick Hedegård 
och berättar om distribution i veckotidningsbranschen. 
Friskvård: Sittgympa pågår och fortsätter hela sommaren på Solbringen och Nickkällan.
Expeditionen: Sommarstängd from 3 juni tom 10 augusti 2022.
IT/Hemsidan är i full gång. Ulf Palmér har allt material. Christer Lasson lägger av 
med sitt arbete med den gamla hemsidan, nu har vi e-postadressen: 
karlskoga@spfseniorerna.se
Den gamla IT/Hemsidan kan avvecklas 1.6.2022. 
Trafik: Trafiksäkerhetsrådet har fortfarande ingen ordförande och ingen verksamhet.
FMK gör utflykt till Hallsberg den 22 maj.
Månadsnytt: Nr 5 utdelas 26 augusti, har manusstopp 1 augusti OBS!
I samband med denna punkt meddelade Eva Öberg att Birgitta Hede nu lämnar 
redaktionskommittén efter 11 år som redaktör och lämnar över till Eva Öberg. De har arbetat 
parallellt under de fyra första numren av Månadsnytt i år.
Eva Öberg föreslog att föreningen köper in programmet InDesign vilket skulle underlätta att 
arbeta med Månadsnytt.
Styrelsen beslutade att inköpa programmet och kostnaden är 240 kronor per månad. 
Annonser Månadsnytt: De 4 fasta annonserna, oklart ännu så länge med övriga.



Resor: Förutom bussresa till Kinnekulle 13 maj och lunchkryssning på Hjälmaren 14 juni gör 
vi en resa ”ut i det blå” den 12 augusti.
Vinprovning: Träffen är bokad kl. 17.00 den 8 september för provning av 2 röda och 2 vita 
viner. 10-12 personer är lämpligt antal deltagare.
Äta bör man …. och gärna tillsammans: för kommande se info på hemsidan.
Kulturrundan 27 april gästades av Titti Hansson som underhöll 45 personer.
Kulturrundan återkommer i höst. Vi i SPF Seniorerna står för värdskapet på Solbringen och vi
behöver vara fler som servar gästerna. Du ställer väl upp? - gäller bara 8 torsdagar per år.
SPF Seniorerna Karlskoga ska fira sina 45 år den 15 november med tårtkalas.
§ 35.  Övriga rapporter
Politikerträff med alliansen den 2 maj på Träffen. 9 styrelseledamöter mötte 4 representanter 
för alliansen på förmiddagen.
Politikerträff den 22 augusti kl 14.00 i Nickkällans samlingssal anordnas med alla 
pensionärsorganisationerna tillsammans.
Distriktsstyrelsen: sammanträder den 31 maj.
KPR: Förmöte ska hållas och handla om språk och undernäring.
Webbinarier – utbildningar: Inget att rapportera.
Medlemsresan: Bordlades igen.
Referensbroschyr: Kommer kanske i höst.
Folkhälsoveckan 16-29 maj (utskickat mail 29 april): Inget för oss.
Motion från mediagruppen beträffande SPF appen: Leila Raudsaar upplyste mediagruppen 
om att en motion ska behandlas av ordinarie årsmöte efter yttrande av föreningsstyrelsen.
Det skulle ha ståt Fråga från mediagruppen och inte moton. (Felformulerat av mediagruppen.)

Jan Sjögren lämnade information om SPF appen samt uppmanade alla styrelsens medlemmar 
att ladda ner gratisappen.
§ 36.  Diskussionsärende: Ny typ av möten diskuterades. Styrelsen beslöt att öka inträdes-
avgifterna till mötena fr.o.m. 1 september 2022 till 50 kronor för medlemmar och 70 kr för 
icke medlemmar. 
”Ljusnande framtid”: Eva Öberg hade gjort ett stapeldiagram över åldersfördelningen på våra 
medlemmar och i förväg skickat ut det till styrelsen. Diskuteras vidare senare,
§ 37.  Praxis och policies 
Inget. 
§ 38.  Nästa styrelsemöte 
Nästa ordinarie styrelsemöte 17 augusti 2022 kl. 9.30. 
Vi beslutade att ha ett extra styrelsemöte den 1 juni kl. 9.30 på Träffen.
§ 39.  Avslutning
Per Aspeli tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gunnel Carlstedt Justeras Justeras
Sekreterare Per Aspeli                       Jan Sjögren


