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Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i SPF Seniorerna Plogen 
i  Linghem, 2020-04-07 
 
1 Närvaro, öppna mötet 
 
Följande personer deltog i telefonmötet: 
 
Staffan Danielsson Leif Lindh  
Allan Ånell Berith Greck Ånell  
Nils Backer Lilly Svensson 
Magnus Carlsson Hans Flink 
Ann-Britt Flink Jan-Åke Andersson  
Lars Bergman Britt-Marie Andersson  
Gunilla Runesson  Åke Lind  
 
Ordförande Staffan Danielsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna till telefonmötet.  
 
2 Godkännande av senaste protokollet 
 
Protokoll daterat 2020-03-13 godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
3 Ömsesidig information och diskussion kring hur vi och 

våra medlemmar upplever vår isolerade 
coronasituation, och om vad Plogen skulle kunna göra 

 
Alla deltagare fick säga vad man tyckte och många tyckte att man 
skulle leva som vanligt, vara ute i friska luften och promenera. Vi 
diskuterade också Staffans förslag att ha ett telefonmöte med alla 
medlemmar i Plogen, men vi beslutade att inte ha det.  
Vi diskuterade också om vi per telefon skulle kontakta de 
medlemmar som var ensamstående och Hasse och Ann-Britt fick i 
uppdrag att ta fram senaste medlemslistan och tillsammans med 
Leif gå igenom och se vilka man skulle kontakta. De flesta av 
mötesdeltagarna kunde tänka sig att ringa andra medlemmar. 
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4 Planerade resor och beslut om hur vi ska göra 
 
Vi bestämde att nedanstående aktiviteter skulle avbokas och 
eventuellt skjutas på framtiden: 
 
- Hemliga resan 15 maj 
- Dalslandsresan 1-4 juni 
- Besök på Åssamuséet och Valö den 24 juni 
- Tipspromenaden den 27 april 
 
På nästa styrelsemöte kommer vi att diskutera om resan på 
Hjälmare kanal den 12 augusti och ”sill och pära” i Linneberga den 
3 juli ska genomföras eller ej. 
 
5 Höstens programkalender 
 
Höstens programkalender är inställd/uppskjuten tills vidare. 
 
6 Plogens höstprogram  
 
28 augusti  Frazzes underhåller 
18 september Ulf Holmertz kåserar 
16 oktober Professor Fredrik H Nyström talar om 

kostfrågor 
20 november på gång 
18 december Plogenkören och Lucia 
 
Stockholmresan som Lilly planerar den 14 oktober kommer vi att 
diskutera på kommande möten om vi ska genomföra eller ej.  
 
Eventuellt kommer ett sommarbrev via mail att skickas ut till 
medlemmarna, som visar hur Plogens kommande planering ser 
ut.  
 
7 Fråga från Linköpings kommun, äldreomsorgen, vad 

Plogen kan bidra med 
 
Se post 3 vad som är på gång. 
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8 Digitala möten, Vuxenskolan inbjuder 
 
Vuxenskolan erbjuder hjälp att komma igång med digitala möten 
och man planerar att ha genomgångar för de som vill. 
 
9 Rapporter från mötesdeltagarna 
 
Staffan ger information och lite tips i coronatider till Plogens 
medlemmar via mail och på hemsidan. 
Hasse informerade om att senaste månadsmötet gick med minus 1 
952,-. Han sade också att medlemsantalet är 306 medlemmar, 
men 16 personer har ännu inte betalat medlemsavgiften, så antalet 
kan komma att minska. 
Plogen får behålla 60,-/person av medlemsavgiften som betalas till 
förbundet, men 3 070,- för mycket har dragits av förbundet för en 
faktura som Hasse inte känner till. Förbundet ska återkomma med 
mer information. 
 
10 Övriga frågor 
 
Kyrkans hus har kontaktat Staffan och meddelat att alla  bokningar 
har ställts in. 
Hyran av Åkerbogården är också avbokad. 
Hasse har fått fakturor för lokalhyror under mars. 
Leif har inhandlat namnbrickor till de funktionärer som tidigare inte 
haft några. 
 
11 Nästa styrelsemöte  
 
Nästa styrelsemöte, som blir ett telefonmöte, planeras äga rum 
måndagen den 4 april 
 
12 Mötet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och tyckte att telefonmötet 
fungerat bra och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet  
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Ann-Britt Flink, sekreterare 


