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Protokoll fört vid styrelsemöte i SPF Seniorerna Plogen i  Linghem, 
2020-01-16 
 
1 Närvaro, öppna mötet 
 
Följande personer var närvarande på styrelsemötet: 
 
Staffan Danielsson Rolf Forsell 
Leif Lindh  Lennart Torstensson  
Nils Backer Lilly Svensson 
Åke Lind  Hans Flink 
Ann-Britt Flink Jan-Erik Olofsson 
Allan Ånell  Lars Bergman 
Märta Olofsson Jan-Åke Andersson 
Britt-Marie Andersson  
 
Berith Greck Ånell hade anmält förhinder. 
 
Ordförande Staffan Danielsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  
 
2 Mötesanteckningar från senaste protokollet 
 
Föregående mötes protokoll kommenterades, godkändes och 
lades till handlingarna.  
 
3 Information från ordförande och funktionärer 
 
Staffan berättade  
- att han fått e-mail från distriktets kommunpolis där man 

ger tips och råd  ”Om hur du som är äldre skyddar dig 
mot brott" 

- att SPF-distriktet i samarbete med Vuxenskolan har en 
studiedag för marknadsföringsansvariga 12 mars. 
Staffan anmäler sig 

- och påminde om att mars månadsmöte flyttas till den 13 
mars på grund av att Församlingsgården är upptagen 
den 20 mars, som vi hade planerat för månadsmöte 
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Leif informerade om att han varit på ett enhetsrådsmöte där man 
åter diskuterade elcyklar. Kommunen tycker att det är för dyrt att 
införskaffa elcyklar till grannskapshuset. De ”brukare” som hade 
fått tillfälle att prova på en åktur hade uppskattat det. Linghemsbon 
Git Bock tog då tag i saken och har påbörjat en insamling för att 
kunna köpa en cykel. Kyrkan har lovat att betala halva inköpspriset 
och på vårt styrelsemöte bestämde vi att Plogen  sponsrar med 1 
000,-. Kommunen ”fixar” ett garage till cykeln. 
Allan berättade att 
- på Dalslandsresan den 1 – 4 juni har man föreslagit att 

resans fjärde dag planeras om, eftersom man vid ett 
tidigare resetillfälle besökt Trollhätte kanal . Ett 50-tal 
personer är anmälda till resan. 

- hittills är 25 personer anmälda till skaldjursresan 8 -9 
september 

Britt-Marie berättade att besöket på Linköpings flygplats den 25 
mars är kl 13.00,  kostnad 150,-/person och då ingår något  
”mataktigt”  
Åke kommer även vid kommande månadsmöte sätta upp anslag 
på ytterdörren, som informerar om att alla som inte vill bli 
fotograferade eller att fotona sätts in på hemsidan, ska meddela 
det. 
Jan-Åke uppskattade att så många som 30 personer deltog på 
årets första seniorgympa. Kostnaden bestämde vi till 100,-/säsong 
i likhet med tidigare säsonger. Vi beslutade att han får inköpa 
ytterligare gummiband, kostnad ca 1 000,-. 
Lars berättade att 12 personer deltog på första ”boulen” i tisdags. 
Nils lovade att se till att högtalaranläggningen fungerar vid 
kommande månadsmöte. 
Märtha och Jan-Erik hade deltagit på Viking-Lines ”reklamresa” 
på Cinderella där man gav information om resor och aktiviteter och 
att de har personal som kan hjälpa till med resor. 
Lennart hade läst vårens programhäfte och reagerat på att man 
inte hade skrivit att det är vårlunch i april. 
Hasse meddelade att medlemsregistret varit nedstängt i december 
så att han inte kunnat lägga in nya medlemmar, men nu fungerar 
det. 
Rolf berättade att Plogen fått föreningsbidrag från kommunen på 
14 360 kronor.  
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4 Föreningens ekonomi  
 
Rolf redovisade ekonomisk rapport från månadsmötet den 20 
december enligt  nedanstående: 
 
Månadsmötet/mat 5 515 SEK  
Lotteriet  1 043 SEK 
Mat från rest Oscar -8 040 SEK 
Förlust  -1 482 SEK 
Gåvor till månads-  
värdarna  -2 438 SEK 
Andra kostnader -2 352 SEK 
 
Plusgirot  19 428 SEK  
Länsförsäkringar 25 128 SEK 
Kassa       266 SEK 
 
Totalt  44 822 SEK 
 
5 Medlemsutveckling 
 
Hasse berättade att Plogen har 301 medlemmar, varav 8 är 
hedersmedlemmar över 90 år och att 4 är på väg in. 
 
6 Inför årsmötet 
 
Styrelsen samlas hos Staffan tisdagen den 4 februari kl 13.30 för 
att se att alla handlingar som ska ges till medlemmarna vid 
årsmötet, är färdiga.    
 
   
7 Övriga frågor 
 
Jan-Erik och Märtha hade fixat fika och till nästa styrelsemöte tar 
Britt-Marie och Jan-Åke med. 
Lilly köper lottringar och växter och Leif köper vin till kommande 
månadsmöte. Vid lotteridragningen meddelar Leif att man planerar 
brödlotteri till nästa månadsmöte. 
Allan och Jan-Åke planerar ett upptaktsmöte till hösten i slutet av 
augusti. Mer information kommer. 
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Vi bestämde på mötet att kaffe med tilltugg på månadsmötena ska 
fortsätta att kosta 50,- som medlemmarna får lägga i en korg på 
bordet. Om det bjuds på mat på månadsmötet och man har anmält 
sig men inte avbokat senast dagen före mötet, får man betala 100,- 
. 
Staffan frågar på månadsmötet om det är någon som inte har fått 
tidningen Senioren, eftersom någon medlem har blivit utan. 
 
8 Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte planeras äga rum torsdagen den 13 februari kl 
13.00 i Åkerbogården. 
 
9 Mötet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet  
 
 
Ann-Britt Flink, sekreterare 


