
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll 2020:5

Protokoll fört vid styrelsemöte, SPF Seniorerna Munkedalsbygden, tisdag       
10 mars, Munkedals museijärnväg

Tid: 10:00 – 12:30

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 Val av justerare för dagens protokoll
För att underlätta styrelsearbetet och snabba upp protokollshanteringen beslöt 
styrelsen att protokoll från styrelsesammanträdena från och med detta datum justeras 
av ordförande.

§3 Fastställande av föredragningslista
Reviderad föredragningslista fastställdes.

§4 Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen gick igenom protokoll från styrelsesammanträde 2020-02-04. Protokollet 
justerades och lades till handlingarna.

§5 Företrädare gentemot Swedbank
Sekreteraren rapporterade att handlingar ang föreningens företrädare gentemot 
Swedbank lämnats till banken den 5 mars för åtgärd. Konstaterades att detta ännu ej 
åtgärdats av banken.

§6 Användare av Internetbank
Sekreteraren rapporterade att handlingar ang föreningens användare av 
Internetbanken lämnats till Swedbank den 5 mars för åtgärd. Konstaterades att detta 
ännu ej åtgärdats av banken.



§7 Planering av kulturträff 24 mars och 21 april
Styrelsen gick igenom körschema för månadsträffen den 24 mars. Vid mötet kommer 
Christer Börjesson, Lysekils auktionsbyrå, att berätta om och värdera föremål, som 
föreningens medlemmar tagit med. 

• Beslöts att lotterna fortsättningsvis skall kosta 10 kr och att vinsterna denna 
gång skulle utgöras av främst blommor.

• Sekreteraren utformar en affisch och sänder till Marianne som annonserar på 
våra vanliga platser och inför en annons i Bohusläningen måndag den 16 och 
lördag den 21 mars. 

• Faktura på annonserna skall i fortsättningen gå till Birgit Larsson. Marianne 
meddelar Bohusläningen förändringen. 

• Sekreteraren skriver en kort rapport från träffen och skickar till 
Bohusläningen tillsammans med en bild.

• Styrelsen diskuterade också vissa frågor rörande månadsträffen i april. 
Seniorshopen kommer att visa vårens och sommarens mode och 2 manliga 
resp 3-4 kvinnliga mannekänger behövs. Som manliga mannekänger tillfrågas
Dag Legnesjö och Uno Blomberg. Ett antal tänkbara kvinnliga mannekänger 
kontaktas av Marianne och Birgit. Seniorshopen behöver tillgång till 
lokalerna kl 12:00 och mannekängerna behövs från kl 13:00. 

• Styrelsen beslöt vidare att inte bygga en catwalk utan att modevisningen sker 
från scenen och golvet i aulan.

§8 Seniormässa, representanter i ledningsgrupp
Föreningen skall utse två representanter till den ledningsgrupp som skall planera 
seniormässan i september.

• Styrelsen beslöt att utse Berit Gyllenhammar till ledamot och uppdrog åt Berit
att kontakta Inger Burman och erbjuda en plats i ledningsgruppen.

• Ordföranden kontaktar Lisbeth Hedlund för att meddela våra representanter 
samt kontaktar Ove Göransson, PRO, för att fråga om de har utsett 
representanter.

§9 Verksamhetsplan 2020 - ekonomi
På grund av föreningens ansträngda ekonomi har årsmötet beslutat att nya 
finansieringsmöjligheter skall prövas. 

• För att diskutera detta och samtidigt gå igenom föregående års intäkter utser 
styrelsen Birgit, Dag och Lars B.

§10 Föreningens arkiv
Med anledning av oklarheter om föreningens arkivmöjligheter på Önnebacka 
hembygdsmuseum diskuterades framtida arkivering av föreningens handlingar.

• Styrelsen beslöt att även fortsättningsvis förvara föreningsarkivet i de skåp 
föreningen disponerar på museet. 

§11 KPR beredning 26 mars
Styrelsen beslöt att bland annat ta upp frågan om fördelning av platser på särskilda 
boenden i kommunen när Ekebacken avvecklas. Dessutom kommer den kommunala 
organisationen att presenteras och förklaras av någon tjänsteman.



§12 Seniornätverk i Munkedal
Enligt Arbetsplanen för ny Äldreomsorgsplan 2020 – 2025 skall kommunens 
seniornätverk utgöra en av referensgrupperna i arbetet. Tf. avdelningschef Vård och 
omsorg Catharina Sundström vid Välfärdsförvaltningen har i mejl 2020-03-06 frågat 
om vi är intresserade av att sammankalla ett seniornätverk i Munkedal för att få 
information om arbetet och också om annat som pågår i Välfärdsnämnden.

• Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att kontakta Catharina för att hitta en 
lämplig tid för ett möte och senare inbjuda medlemmar med mejladress till 
mötet.

• Ordföranden kontaktar Ove Göransson om deltagande i Seniornätverket i 
samband med kontakten om seniormässan.

§13 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justeras

Lars B Andersson Dag Legnesjö
sekreterare ordförande
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