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Protokoll fört vid styrelsemöte i SPF Seniorerna Plogen i  
Linghem, 2019-03-21

1 Närvaro

Följande personer var närvarande på styrelsemötet:

Staffan Denielsson 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 (30 min) Lars Bergman

 Märta Olofsson och Berith Greck Ånell hade anmält förhinder.

2 Föregående mötesprotokoll

Nyvalde ordförande Staffan Danielsson hälsade alla välkomna till 
det första styrelsemötet efter årsmötet. Föregående mötes 
protokoll kommenterades, godkändes och lades till handlingarna. 

3 Information från ordförande och funktionärer

Staffan informerade från kretsens årsmöte att Christer Vindeby 
valdes till ordförande och Vivianne Tjäder, Jan Gustafsson och 
Eva Sahlin som ledamöter i styrelsen och CG Boman till 
adjungerad kassör
Staffan hämtar Rolf, Ann-Britt och Lennart vid parkeringsplatsen 
vid församlingsgården kl 8.30 den 11 april för vidarebefordran till 
distriktsmässan i i Vadstena.
Staffan påminde om distriktets jubileumresa den 6-7 augusti för 
att fira SPF 80 år. I priset 750,-/person ingår en 3-rättersmiddag.
Staffan berättade att han fått ett reseprogram från Ydre 
pensionärsförening som planerar en hel del resor i framtiden.
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Staffan informerade också om att förbundets grupplivsförsäkring 
har ändrats.
Leif berättade att han anmält sig till en utbildning i trafiksäkerhet 
som anordnas av NTF.  
Lilly och Britt-Marie berättade att 
- endagsresan till Gränna den17 maj är fulltecknad, 

kostnad 300,-/person
- till besöket på Kärlekens trädgård den 26 juni är 47 

personer anmälda, kostnad 350,-/person
- studiebesöket på Saabs flygplats planeras till den 4 juni

på kvällstid 17.30-1930, kostnad 150,-/person inklusive
guidning, information och kaffe. Man kan ta emot 25 – 
30 personer.

Jan-Åke berättade att totalt 25 personer har anmält intresse för 
kursen i hjärt- och lungräddning den 26 mars och man gör två 
genomgångar, kl 9.30 och 13.30.
Jan-Åke kommer att delta i en kurs för hälsoombud den 24 april 
där man bland annat talar om sömn och hjärnans åldrande.
Jan-Åke planerar en tipspromenad i Bankekind den 6 maj.
Nils berättade att han fått telefonsamtal från flera personer som 
har problem med sina hörapparater.
Åke lyssnade på föreläsningen om privatekonomin vid anhörigs 
dödsfall och tyckte att den var mycket intressant och föreslog att 
man skulle kontakta någon av föredragshållarna för en 
föreläsning för Plogens medlemmar.
Lars Bergman vår nye bouleansvarige berättade att man 
fortfarande spelade inomhus men så fort vädret tillåter kommer 
man att spela utomhus. 10 –12 personer brukar delta varje gång.
Jan-Erik föreslog att man skulle söka pengar i Allmänna 
Arvsfonden för studiecirklar i telefonianvändning och 
datoranvändning. Han fick i uppdrag att kolla upp .
Hasse berättade att han anmält sig till en kurs i Miriam den 5 april
och Rolf ämnar också anmäla sig.
Allan berättade att endagsresan till att se Såsom i himmelen 
planeras till den 3 november och 8 platser finns kvar.
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4 Föreningens ekonomi, resultat från förra 
månadsmötet/årsstämman 

Rolf redovisade ekonomin enligt nedanstående:

Tillgångar

Plusgirot 49 564 SEK 
Länsförsäkringar 25 128 SEK
Kassa  7 313 SEK

Summa 82 005 SEK

Årsmötet

Lotteri 2 377 SEK
Inköp av vinster 1 667 SEK
Inköp av kaffebröd 2 988 SEK

Resultat -2 278 SEK

5 Arvoden/ersättningar till styrelse och funktionärer

Kostnadsfördelningen är fördelad inom styrelse och funktionärer

6 Uppbörd för medlemsavgiften år 2020, central?

 Övergång från lokal till central uppbörd hanteras av Staffan och 
Rolf.

7 Boka styrelsemöten, gympa, bridge och månadsmöten 
för hösten

Ann-Britt bokar Åkerbogården för styrelsemöten, gympa och 
bridge, 5 september, 10 oktober, 14 november, 12 december och 
16 januari och Staffan bokar Församlingsgården för 
nedanstående månadsmöten.
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8 Program för månadsmöten i höst

20 september -
18 oktober -
22 november Plogen 30 år, Bente Kvile Buflod 

underhåller 
20 december Lucia
24 januari - 

Alla på mötet uppmanas komma med förslag på underhållning på 
de månadsmöten där vi ännu inte har några. Några förslag kom 
redan på mötet bland annat Stig Holmström, Lasse Ström och 
Göran Olsson, Rebekka Dellskog och Unik musik.

Den 5 juli är det sommarmöte i Linneberga loge och 24-25 
augusti är det teater.

9 Införskaffning av namnbrickor

Leif införskaffar namnbrickor till alla i styrelsen och alla 
funktionärer.

10 Medlemsutveckling

Antalet medlemmar är hittills runt 300 stycken eftersom inte alla 
har betalt medlemsavgiften ännu.

11 Övriga frågor

Linghemsdagen äger rum den 4 maj kl 11.00-13.00 och Staffan 
bestämde att vi ställer upp som vanligt med ett tält, som Allan 
tillhandahåller, och bord och stolar och vårens programhäfte. En 
roll-up bör också finnas som visar att vi är SPF.
Allan med hjälp av Inggerd hade fixat gott kaffe och macka och till
nästa styrelsemöte tar Staffan med fika.
Till kommande månadsmöte köper Leif vinflaskor till lotteriet och 
blombukett till Johan Birath och Lilly köper lottringar. Ann-Britt har
via mail påmint medlemmarna om att det är brödlotteri på 
månadsmötet.
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12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras äga rum torsdagen den 18 april kl 
13.00 i Åkerbogården.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ann-Britt Flink, sekreterare
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