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Protokoll fört vid styrelsemöte i SPF Seniorerna Plogen i  Linghem, 
2019-09-05 
 
1 Närvaro, öppna mötet 
 
Följande personer var närvarande på styrelsemötet: 
 
Staffan Danielsson Rolf Forsell 
Leif Lindh  Lennart Torstensson  
Jan-Åke Andersson Britt-Marie Andersson 
Lilly Svensson Nils Backer 
Åke Lind  Hans Flink 
Ann-Britt Flink Jan-Erik Olofsson 
Allan Ånell  Lars Bergman 
Jan-Erik Olofsson Märta Olofsson 
 
Berith Greck Ånell hade anmält förhinder. 
 
Ordförande Staffan Danielsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  
 
2 Mötesanteckningar 190418 
 
Föregående mötes protokoll kommenterades, godkändes och 
lades till handlingarna.  
 
3 Information från ordförande och funktionärer 
 
Staffan berättade att 
- Linghemsdagen hade varit bra med en del besökare vid 

Plogens bord 
- Staffan och hans fru Eva hade deltagit på distriktets 

jubileumresa 6 –7 augusti som hade varit trevlig med 
bra underhållare och mat 

- han ska åka på Cinderellas visningskryssning 10-11 
september 

- Allan åker på Birkas visningskryssning 23-24 september 
- Han fått inbjudan till inspirationsdag i Fontänen den 11e 

september kl 9.00 – 16.00 och Rolf tänker gå. 
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- Staffan, Jan-Erik och Åke har varit på en information om 
åldringsrån, som brottsförebyggande rådet höll i 
Norrköping i maj. Åke lägger ut info om det på vår 
hemsida. 

- Christer Vindeby, kretsens ordförande, har kallat till ett 
möte den 13 september, där man bland annat ska 
diskutera trygghetsringningens nedläggning. 

Staffan gjorde reklam för ett evenemang i missionskyrkan den 5 
oktober kl 16.00 med Monica Robertson och Mats Rådberg som 
sjunger låtar av Alf Robertson och Mats Rådberg. Inträde 
250,-/person. 
Leif är enhetsrådsrepresentant för Grannskapshuset i Linghem 
och han har deltagit i ett möte med bland annat chefen Lilian 
Pettersson, som gav ett mycket positivt intryck. Man planerar en 
anhörigträff och ska installera WIFI.  
Leif informerade om att bridgen kostar 100,-/person och termin. 
Lilly och Britt-Marie har varit på information om resor hos 
Vikingbuss och man planerar en hemlig resa i maj. 
Jan-Åke berättade att  
- seniorgympan börjar den 23 september och avslutas 

den 16 december. Kostnad 100,-/person och termin. 
- han planerar en höstvandring runt Bjärn den 29 

september. Samlingspunkt föreslås bli Vårdsberg kors 
kl 8.30. 

Allan informerade om att  
- Polenresan är fulltecknad 
- endagsresan till att se Såsom i himmelen är fulltecknad 
- han planerar en Finlandsresa, Resa för sinnen, som 

Leena Immonen arrangerar, under nästa år. 
Åke vände sig till Leif och påpekade att många skyltar för 
cykelåkning är sönder i Linghem och borde åtgärdas. Han påminde 
också om att han vill ha information om kommande aktiviteter att 
lägga in på hemsidan. 
Nils berättade att Hörselskadades riksförbund (HRF) gärna vill 
besöka oss och informera om sin verksamhet på något möte. Att 
skaffa hörselapparater kostar olika i olika delar av Sverige och man 
tycker att det borde vara jämlika kostnader. 
Lars berättade att boulen är  igång och så länge vädret tillåter 
spelar man utomhus. 
 



0000 

SPF Seniorerna Plogen Linghem 
 
  

3

4 Föreningens ekonomi  
 
Rolf redovisade ekonomisk rapport daterad 2019-08-26 enligt  
nedanstående: 
 
Plusgirot  37 117 SEK  
Länsförsäkringar 25 128 SEK 
Kassa   1 745 SEK 
 
Summa  63 990 SEK 
 
Leif tog upp frågan hur mycket pengar vi behöver ha i kassan och 
tyckte att ca 70 000,- var tillräckligt att ha för alla eventualiteter. Vi 
behöver inte ”gneta” med pengarna. Leif berättade också att han 
ungefär en gång per år ger en gåva, till exempel en flaska vin eller 
choklad, till värdar och värdinnor som uppskattning för deras 
arbete i köket. 
 
5 Uppbörd för medlemsavgiften år 2020, central? 
 
Rolf har anmält till förbundet att Plogen har bestämt att man ska gå 
över till central uppbörd. 
 
6 Medlemsutveckling 
 
Hasse berättade att Plogen har 296 medlemmar, 165 kvinnor och 
131 män, efter att tidigare haft över 300 medlemmar, men några 
har avlidit och andra har valt att sluta. 
 
7 Resor under hösten/vintern, nuläget 
 
Se Allans svar i paragraf 3.  
Britt-Marie, Lilly och Allan kommer att träffas för att planera kortare 
resor i framtiden. 
 
 
 
 
8 Anmälan till månadsmöten/resor (mobil, sms, e-post) 
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På månadsmöten kan man anmäla sig  till kommande 
månadsmöte och man kan även anmäla sig på mobil eller sms. Vi 
funderar också på om man i framtiden även ska kunna anmäla sig 
via e-post. Mobiltelefonen kommer att alternera mellan de värdar 
eller värdinnor som ska arbeta på kommande månadsmöte. Till 
septembers månadsmöte tar Britt-Marie emot samtal och till 
oktobers tar Jan-Erik emot.  
 
9 Program för månadsmöten februari-maj 2020 
 
21 februari Årsmöte + Plogenkören. Staffan pratar med  
  kyrkoherde Ulf Hjertman om han kan komma  
  och prata en stund 
20 mars Eva Granlund alt Tore Widerberg underhåller 
24 april  Gott och blandat alt Vildhavre underhåller 
  
Staffan fick i uppdrag att kontakta underhållare till mars och aprils 
månadsmöten. 
Övriga planerade aktiviteter: 
-                              15 maj planeras en hemlig resa 
-                              Den 3 juli är det sommarmöte i Linneberga                                  
-                             Jan-Åke föreslog att man skulle ha kick-off-  
                               möte i slutet av augusti . 
 
10 Rapport från samtal med kyrkoherde Ulf Hjertman 

avseende lokalen för månadsmöten 
 
Staffan har haft kontakt med Ulf Hjertman och berättat att vi har 
problem, eftersom lokalen inte tar mer än 115 personer. Det är 
brandmyndigheterna som har bestämt det antalet. Ulf ska  
undersöka om vi inte kan få ta in fler, till exempel 150 personer. Det 
har varit diskussioner med kommunen under många år om att 
bygga en större församlingsgård och riva den gamla, men man har 
ännu inte kommit till något beslut. 
 
11 Mötesbidrag från Vuxenskolan 
 
Vi fortsätter och söker i likhet med som vi gjort tidigare. Jan-Åke 
och Rolf kollar hur bidragsansökan fungerar. 
 



0000 

SPF Seniorerna Plogen Linghem 
 
  

5

12 Övriga frågor 
 
Staffan har fått e-post från Länsstyrelsen som har fått i uppdrag av 
Regeringen att informera om grundläggande betaltjänster.  Man 
kommer gärna ut till ett möte och informerar bland annat om det 
kontantlösa samhället. 
 
Rolf med hjälp av Mona hade fixat gott kaffe, macka och kaffebröd 
och  till nästa styrelsemöte tar Lilly med fika. 
Till kommande månadsmöte köper Leif vinflaskor till lotteriet och 
Lilly köper blommor och lottringar.  
Plogen kommer att fira 30 år på månadsmötet den 22 november 
och Britt-Marie fick i uppdrag att undersöka förslag på 
jubileums-middag.  
 
13 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte planeras äga rum torsdagen den 10 oktober kl 
13.00 i Åkerbogården. 
 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet  
 
 
Ann-Britt Flink, sekreterare 


