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Styrelsemöte 2020-01-13  
 
Föregående mötesprotokoll 

 
Fel adress till Stallarholmens hemsida: Ska vara stallarholmen.info  

 
Rapporter  
 

Dolf 
 Protokoll från Sörmlandsdistriktet gicks igenom.  

Vårdcentralspatrullen är en distriktsfråga. Betalas av distriktet. 
Inspirationsdag i morgon i Malmköping. Anita, Berit och Annie deltar. 
Boendefrågor behandlas den 16 januari. Avböjt att delta.  
Distriktstävlingar planeras.  
Nästa möte den 4 februari. 
 
Inbjudan till seniorer från kommunen om att delta i en kortfilmskurs. 
Vi frågar om intresse finns på månadsträffen. 
 
Inbjudan att delta i en kurs om web-verktyg den 18 – 19 mars i 
Nyköping. Christer Hyllbrant tillfrågas. 
 
Inbjudan till hjärnkoll-tävlingen i Åsa den 7 maj. Vi frågar om intresse 
finns att bilda lag.  
 
Anita och Dolf träffar kommunen den 29 januari för att gå igenom 
enkäten från brukarrevisionen.  

 
 
Birgit 
Deadline den sista januari för att rösta på årets förening och 
Stallarholmsbo.  

 
 
Kjell 
Kjell kontaktar de som är intresserade att delta i vincirkeln för att 
komma överens om tid och plats. 

 
 
 
 



 
 
 

2 
 
Planering inför årsmötet   
   

Kjell sänder ut kallelsen. Else-Marie Jarl är på förslag som mötes-
ordförande. Önskar förmöte med oss innan. Valberedningen får söka 
sekreterare.  
 
Agendan och övriga dokument tas fram. Vi har styrelsemöte den 3 
och 10 februari. Else-Marie kommer till någon av dagarna. 

 
Budget    
 

Resultatrapporten och balansrapporten för 2019 gicks igenom. 
 

Sidan med resultat- och balansrapporten kopieras till årsmötet.   
 
I samband med att vi lämnar vår lokal köps en laptop in.  

 
 
Verksamhetsplanen  
  

Verksamhetsplanen godkändes. Kopieras till årsmötet.  
 
Verksamhetsberättelsen    

 
Verksamhetsberättelsen godkändes med ändring av texten för 
aktiviteten boule.  
Rad 4: ”PROs bana” ändras till ”Banan”.   

 
Programbladet    
 

Monica gör programbladet. Målet är att trycka bladet omedelbart 
efter årsmötet. Vi ber om en pdf-fil från researrangören som bifogas 
till programbladet. I programmet kommer Kjell som samordnare för 
resor. 
 
320 ex av programmet trycks. 
  

PRO och RK i våra gemensamma lokaler   
 

Inbjudan till möte med styrelserna för SPF, PRO och RK. Inbjudan 
görs efter PRO’s årsmöte den 13 februari.   


