
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll 2020:9

Protokoll SPF Seniorerna Munkedalsbygden, måndag 7 september 2020

Tid: 14:00 – 15:00
Plats: Munkedals jernväg, Åtorp

Närvarande: Dag Legnesjö, Marianne Schewenius, Lars B Andersson, Birgit Larsson, Berit 
Gyllenhammar
Frånvarande: Gert Aldegren

§1 Mötets öppnande
Ordförande Dag Legnesjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista fastställdes.

§3 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-08-11 redovisades och godkändes.

§4 Höstens verksamhet
Diskuterades erfarenheten av månadsträff i Folkets Park, Rotondan, 2020-08-25. Mötet 
besöktes av ca 15 personer exkl. styrelsen. Trots att ingen entré togs ut denna gång var 
intresset alltså svagt. Huruvida detta var p.g.a. risken för smitta av coronaviruset eller 
lokalens belägenhet var svårt att avgöra. Oavsett vilket gav det svaga intresset anledning 
besluta att ställa in alla planerade månadsmöten hösten 2020. Beslutet kungörs i 
Bohusläningen och Veckonytt snarast. Marianne och Lars B ansvarar.
Styrelsen diskuterade därefter möjligheten att anordna annan verksamhet under hösten 
2020 men inga konkreta beslut fattades. Dock beslöts att boka Seniorshopen till möte med 
föreningen 20 april 2021. Marianne ansvarar för detta.
Sekreteraren meddelar via föreningens hemsida beslutet.

§5 Skrivelse till Munkedals kommun ang inställt KPR
Sekreteraren presenterade ett förslag till skrivelse från kommunens pensionärsorgani-
sationer  med krav på att återuppta de under våren inställda mötena med KPR. Skrivelsen 
antogs av styrelsen och sekreteraren ansvarar för att distribuera denna till övriga 
föreningar för godkännande och därefter till Välfärdsnämnden.



§6 Komplettering av medlemsregister, e-post och mobiltelefon 
Redovisades resultatet av kompletteringen av medlemsregistret med mobiltelefon till alla 
medlemmar. Registret innehåller idag mobilnummer till ca 125 av föreningens 164 
medlemmar Därmed har möjligheterna att kontakta medlemmarna via SMS ökat men är 
ännu inte fullgoda.

§7 Nytt möte med styrelsen
Efter diskussion konstaterade styrelse att behov av nytt styrelsemöte i oktober föreligger. 
Styrelsen beslöt därför att träffas på Åtorp, Munkedals jernväg den 6 oktober kl 14:00.

§7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat

Vid protokollet                                                            Justeras

Lars B Andersson                                                       Dag Legnesjö
Sekreterare                                                                    ordförande
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