
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll 2020:10

Protokoll SPF Seniorerna Munkedalsbygden, måndag 6 oktober 2020

Tid: 14:00 – 17:00
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 2020-09-07 redovisades och godkändes.

§4 Reseförslag hösten 2020
Dag och sekreteraren hade besökt den pågående utställningen ”Vi fåglar” på Bohusläns 
museum och föreslog att föreningen skulle inbjuda föreningens medlemmar till en resa 
med egna bilar till utställningen den 27 eller 28 oktober. 
Beslöts att Dag kontaktar museet för att bestämma vilken dag ”Fågel-Janne” Uddén kan 
guida. Föreningen betalar guideavgiften på 800 kr. Anmälan sker till Dag och Marianne 
senast den 22 oktober.

§5 Kommunbudget 2021, plan 2022 - 2023
Sekreteraren redogjorde för kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september. Bland 
annat fattades beslut om kommunens budget 2021 och Äldreomsorgsprogram 2020 – 
2025. Efter flera voteringar antogs SD´s budgetförslag med tilläggsyrkande från KD och 
MP. Från vår förening hade samtliga gruppledare uppvaktats med krav på förändringar av 
några viktiga poster i budgeten. Av dessa punkter beslöt fullmäktige på förslag av KD att 
förbättra villkoren för de anställda inom hemtjänsten samt på förslag av MP att inte stänga 
ner Ekebacken förrän ett nytt boende fanns invigt.

§6 Inställt KPR, rapport
Kommunala pensionärsrådet har pga coronapandemin varit inställt sedan februari månad. 
Föreningen har tillsammans med övriga pensionärsföreningar i en skrivelse krävt att 
sammanträdena skall återupptas. Sista mötet är den 25 november med beredning den 12 
november. Ordföranden för KPR, Christoffer Wallin SD, har lovat kalla till detta möte.



§7 Strategi inför ev. nedläggning av KPR 2020-12-31
Styrelsen diskuterade grundligt vilka åtgärder som behöver vidtas innan den beslutade 
nedläggningen av KPR och KRF blir verklighet vid årsskiftet. 
Beslöts att ordförande och sekreterare uppvaktar några viktiga politiker i kommunen, 
framför allt Jan Hognert, Lisa Kettil och Christoffer Wallin. Om möjligt även Karl-Anders 
Andersson och Rolf Jacobsson.

§8 Kompletterat medlemsregister, e-post och mobiltelefon
Rapporterades att registret över mobiltelefonnummer är så komplett som varit möjligt. 
Sannolikt är flera av de mobiltelefonnummer vi saknar idag kopplade till kontantkort. Vi 
återkommer till dessa när verksamheten åter är igång.

§9 Uppdatering av information Swedbank
Swedbank har i skrivelse efterfrågat kompletterande information om föreningen. 
Sekreteraren åtar sig, efter att alla styrelsemedlemmar förklarat sig inte inneha känsliga 
anställningar, meddela Swedbank detta och övrigt som banken önskat.

§10 Nytt styrelsesammanträde
Beslöts att kalla till nytt sammanträde den 4 november kl 14:00. Plats Munkedals jernväg, 
Åtorp.

§11 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet                                                            Justeras

Lars B Andersson                                                       Dag Legnesjö
Sekreterare                                                                    ordförande
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