
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll 2020:8

Protokoll SPF Seniorerna Munkedalsbygden, tisdag 11 augusti 2020

Tid: 10:00 – 12:00
Plats: Birgit Larssons balkong

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. Tackade Birgit för 
möjligheten att hålla styrelsesammanträdet i den fina miljön på Stationsvägen.

§2 Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista fastställdes.

§3 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll ej utsänt. Sekreteraren ordnar detta till nästa styrelsesammanträde 8 september.

§4 Årsbidrag 2020 Munkedals kommun
Ordföranden redovisade resultatet av den skrivelse som föreningen tagit initiativ till ang 
årsbidrag 2020. Kommunen har beslutat att bevilja föreningsbidrag för 2020 med samma 
summa som 2019. Bidraget, 14 000 kr för vår förening, har utbetalats i juli.

§5 Äldreomsorgsprogram 2021 - 2025
Välfärdsnämnden har överlämnat förslag till Äldreomsorgsprogram till Kommunala 
pensionärsrådet för synpunkter. Ett svar har lämnats av de tre SPF-föreningarna 
gemensamt. Svaret bifogas protokollet. Bilaga 1 

§7 Månadsträff augusti
Höstens program har måst ändras pga coronapandemin. Styrelsen diskuterade möjligheten 
att återuppta verksamheten under trygga former. 
Styrelsen beslöt att

• avvakta med att lägga fast program för resterande del av året
• pröva intresset hos medlemmarna att träffas genom att förlägga ett månadsmöte till

Folkets park, Rotondan den 25 augusti kl 16.00
• uppmana deltagarna att ta med egen kaffekorg
• anlita Benny Jannerbrink som underhållare
• låta arrangemanget vara kostnadsfritt för medlemmarna
• informera i Bohusläningen och med affischer



§8 Bokning av lokaler för hösten 2020
Styrelsen beslöt avvakta med bokning av lokaler för hösten med anledning av 
coronapandemin.

§9 Komplettering av medlemsregister, e-post och mobiltelefon
För att förenkla kallelser till möten och arrangemang genom SMS har styrelsen beslutat att
komplettera medlemsregistret med mobiltelefonnummer i så stor omfattning som möjligt. 
Idag saknas mobilnummer till mer än hälften av medlemmarna trots att de allra flesta har 
tillgång till mobil telefon. Birgit Larsson har påbörjat arbetet och kompletterat en stor del 
av registret. 
Styrelsen beslöt att dela upp arbetet så att

• Birgit fortsätter fram till L
• Dag kompletterar L till O
• Marianne tar O till S och
• Lars B tar resterande.

§10 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet och framför styrelsens varma tack till Birgit för lån av 
balkong och för en storslagen frukost.

Efter mötet fortsatte styrelsen till Folkets park för att inspektera Rotondan.

Justeras

Lars B Andersson Dag Legnesjö
sekreterare ordförande
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