
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll 2020:6

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för SPF Seniorerna 
Munkedalsbygden, tisdag 14 april

Tid: 10:00 – 10:40

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

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

§2 Val av justerare för dagens protokoll
Protokollet justeras enligt tidigare beslut av ordförande Dag Legnesjö

§3 Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista fastställdes.

§4 Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen gick igenom protokoll från styrelsesammanträde 2020-03-10. Protokollet 
lades till handlingarna.

§5 Ansökan om årsbidrag 2020 från Munkedals kommun
Ansökan skall vara kommunen tillhanda 30 juni varför ärendet bordläggs till 
majsammanträdet.

§6 Ansökan evenemangsbidrag från Munkedals kommun
Ansökan om evenemangsbidrag för 2020 skall enligt skrivelse från kommunen vara 
inlämnad senast 30 april. Då planeringen av evenemang för hösten pga Coronavirus-
utbrottet inte är möjlig föreslår ordföranden att SPF tillsammans med andra 
föreningar kontaktar kommunen med förslag att ”Övriga föreningar” tilldelas samma 
bidrag som 2019 i avvaktan på att virusangreppet går över.
Styrelsen beslöt uppdra åt ordföranden att i samråd med andra föreningar uppvakta 
kommunen med detta förslag. Dag och Lars upprättar en skrivelse.
Styrelsen beslöt med anledning av detta också att inte lämna in evenemangsansökan 
den 30 april.



§7 Avlysning av vårens verksamhet
Med anledning av virusutbrottet har föreningen ställt in all verksamhet tills vidare. 
Styrelsen beslöt införa en annons i Bohusläningen med denna innebörd där vi också 
önskar välkomna tillbaka under hösten. Marianne avbokar också framträdandet av 
Benny Jannerbrink på Kaserna i maj. Dag avbokar lokalen på Kaserna i maj.
Konstaterades samtidigt att den tidigare beslutade Seniormässan i september ställs in.

§8 Bokning av lokaler för höstens verksamhet
Styrelsen beslöt preliminärboka lokaler på Folkets hus för höstterminen. Aktuella 
datum är 22/9 (Lysekils auktionsbyrå), 20/10 (Seniorshop), 17/11 och 15/12. Första 
mötet för hösten förläggs traditionsenligt till Kaserna och Dag bokar lokalerna.

§9 Övriga ärenden
• Birgit meddelar att i den ekonomiska redovisningen för 2019 saknas en 

verifikation från kulturträffen i maj på Kaserna beträffande entréavgifter. 
Samtidigt konstateras ett överskott i handkassan på 1980 kr. Detta skulle 
motsvara entréer à 60 kr för 33 personer.
◦ Styrelsen konstaterar att med all sannolikhet härrör överskottet i 

handkassan från entréavgifterna och att verifikatet försvunnit. 
◦ Styrelsen beslutar uppdra åt Birgit att upprätta en verifikation gällande 

intäkt från entréer vid Kulturträff på Kaserna i maj på 1980 kr.
• Birgit berättar vidare att hon sett ett brev där Tempo meddelar att vi inte 

längre kan räkna med 15% rabatt på våra inköp i butiken på Stale. I 
fortsättningen kan vi få 5%. 
◦ Styrelsen noterar ändringen.

§10 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justeras

Lars B Andersson Dag Legnesjö
sekreterare ordförande
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