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23 mars 2022
Extra styrlsemöte, med anledning om erbjudandet att ansöka om stadsbidrag för insatser till att 
motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.
Möter beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som författar en ansökan. Mötet beslutade att 
ansökningsbeloppet bör vara i storleksordningen 150 000 kr. Gruppen rapporterar till styrelsen.
/

16 februari 2022

Verksamhetsberättelsen för 2021 fastställdes. Föreningens ekonomi kopplad till lokalfrågan 
diskuterades livligt. Tre utredningsbara lokalalternativ kvarstår: 1) Behålla den befintliga lokalen 
med konsekvenser att ekonomin dräneras. 2) Hyra in oss i Vuxenskolans lokaler. 3) Dela lokal med 
Karlskoga Bridgeklubb. 
Däremot håller vi,  så länge vi får, med Karlskoga Hems, goda minne, våra större event i 
Solbringens matsal/aula. Det beslutades att undersöka intresset hos medlemmarna om att genomföra
en utbildning i handhavande av datorer och ”smartphones”. Mötet beslutade att avgiften för 
”vänmedlem” är 90 kr.
Det kommande årsmötets planeringsstruktur diskuterades. Planeringsgrupp för 45-års jubileumet i 
höst  tillsattes. Mötet uppmanar alla att bidraga med redaktionellt material till såväl Hemsida som 
Månadsnytt. Samt att eventansvariga kontaktar Webbansvarig eller Mediautskottet och ”annonserar 
före... och rapporterar efter...”. 
Det beslutades att bjuda in lokala politiker till hearing om lokala seniorfrågor. 
Mötet beslutade att försöka göra våra event mer attraktiva för juniora seniorer ”67-åringar”. 
Sedvanliga rapporter från genomförda event/föreningsaktiviteter, samt från de förbundsutbildningar
/ webbinarier som styrelsemedlemmar deltagit i.
/

19 januari 2022

Föreningens ekonomi och årsredovisning presenterades och kassören gjorde en grundlig 
genomgång.
Träffen och dess ekonomi diskuterades engagerat. I synnerhet hur kostnaderna skulle kunna 
reduceras. Detta då Träffen är en tung ekonomisk kostnadspost. Ett flertal förslag diskuterades, 
alltifrån att försöka få in externa hyresgäster till att hitta en billigare lokal. Till nästa möte uppdrogs 
till några ledamöter att undersöka de olika alternativen.
Mötet beslutade att näringsidkare som önskar komma till våra träffar (Månadsmöten) och presentera
sin verksamhet är kravet att de annonserar i Månadsnytt eller i Lathunden.
Mötet informerades om att förbundet kommer att införa enhetliga e-postadresser för föreningar.
Mötet påmindes om de Webbinarier som förbundet genomför i närtid och som är riktade till 
föreningar. Mötet beslutade ånyo att en enkät skall skickas ut till alla som väljer att avsluta sitt 
medlemsskap.
Sedvanliga rapporter från IT-ansvarig, medlemsansvarig, månadsmötesansvarig och ansvarig för 
Vetgiriga presenterades. Felaktigheter i Lathunden korrigerades till kommande upplaga. Det 
beslutades att årsmötet hålls slutet av Mars, om Corona-situationen då tillåter det.
/

SPF Seniorerna Karlskoga 
Sammanfattning Styrelsemöten 2021             



15 december 2021
Föreningen ekonomi diskuterades, som 2021 kommer att generera ett underskott. 
Styrelsemedlemmarna uppmanades att till nästa möte ”tänka till” om vad föreningen skall 
prioritera. 
Vid Vetgiriga Veteraners träff den 14 december medverkade Kulturskolans Lucia. Sittgympa på 
Solbringen pågår. Resegruppen undersöker med stöd av enkäter, medlemmarnas reseintresse. 
Redaktionskommitten för ”Månadsnytt” breddas och blir en Mediagrupp. 
”Äta bör man….” anordnade den 25 november lunch på restaurang Möckeln 
(Möckelngymnasiet restaurangutbildning) där det deltog 47 personer. 
Styrelsen började studera förbundets medlemsrekryteringsmaterial ”Medlemsresan”.
Expeditionen håller stängt 14 december 2021 – 9 januari 2022. Telefonen handhas under 
denna tid av ordf.
/

24 november 2021
Föreningens ekonomi är något ansträngd.
Styrelsen fick information om SPF´s digitala kommunikationsmiljö.
Föreningen har i dag 820 medlemmar.
KPR informerade om att ”Närtrafik” skall införas i kommunen. Det innebär att i de områden där det
inte finns linjetrafik, kan Närtrafik beställas och transport sker till närmaste ordinarie busshållsplats.
Flexbuss-systemet avvecklas i maj -22. 
Sedvanliga rapporter från Vetgiriga Veteraner och Månadsmöte. 
Resegruppen rapporterade om bussresa till Grythyttans Gästgiveri m fl platser.
Mötet beslutade att differentierade entreavgifter för medlemmar resp icke medlemmar på 
Vetgiriga Veteraner och Månadsmöten, införs fr om 1 mars. Entreavgift för medlemmar 40 
kr, icke medlemmar 60 kr. 
/


