
Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 oktober 2020
  
§1 Öppnande av mötet
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarande. 
Sven-Olof Ersmarker, Monica Åslund, Monica Bauer, Jan Rudengren, Eva Lidefelt, Lars 
Hallberg, Gunnel Semle

§3 Godkännande av dagordning.     
Föreslagen dagordning godkändes.   

§4 Föregående protokoll.                                                                                                        
Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk redogörelse
Ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga). 

§6 Uppdragsbeskrivningar
Uppdragsbeskrivningar är klara och Monica B sänder ut dem på e-mail till styrelsen. Jan 
kontaktar Lennart Wennerberg om arkivering och insändning till Länsarkivet. Monica Å 
tittar på frågan om nyckellista.

§7 Distriktet/förbundet
Distriktet har bjudit in Ordförande i distriktet på möte 8/10 nationell samordnare Jan 
Olsson om äldrefrågor. Ordförande i de tre föreningarna i Strängnäs kommun hade ett möte 
med ordförande i distriktet för att diskutera utvecklingsfrågor inom SPF.
Lämnat remissvar till framtida bostadsförsörjning i kommunen på skrivelse från 
förvaltning, som var tacksamma för svaret.
Ordförandekonferens 19/10 i Katrineholm.
Styrelsemedlemmarna uppmanades att titta in på distriktets hemsida. 

§8 Medlemsträffar
Vi skall försöka att starta med lunchmöte med föreläsningar om intressanta ämnen. Monica 
Å och Jan sätter ihop en ansökan till distriktet

§8 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
Gunnel informerade om diskussioner med resekompaniet 15/10. Tågutflykt ställs in 
med tanke på läget smittläget.
Monica Å tar i frågan om avgifterna för aktiviteterna. 



- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar
561 medlemmar
19 nya medlemmar för 2020. Monicorna och Ewa ordnar ett möte med nya 
medlemmar i november
Vi skall ringa till årets och förra årets nya medlemmar. Monica Å gör listan.
Beslutades att vi ger ut ett veckobrev och lägger upp styrelseprotokollet på 
hemsidan.

- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet 
Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag – 326 000 kr - för projektet ofrivillig 
ensamhet. 
Jan kontaktar Jan Erik Ander för att göra ett informationsblad kring ensamhet.
PRO, SPF, ABF och SV planerar gemensamma aktiviteter för äldreomsorgen inför 
valet. 

- Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, RPR, Boendefrågor) 
RPR träffades fysiskt i förra veckan. En instruktion till alla föreningar från 
smittskyttasläkaren. Vi har sänt ut den till medlemmarna.
Seniorrådet 22/9 Sven Olof, Lars, Jan och Ewa svar på frågorna angående 
socialkontorets utvecklingsprogram.
Glada Laxen läggs inte ner men huvudmannaskapet flyttas till Teknik. Och 
fritidsnämnden.
Beslöts att Jan avgår från Seniorrådet och Sven Olof tar över till kommande 
årsmöte.

Projekt:
- Frivilligcentralen – Sven Olof

Möte om verksamheten den 7/10

Övrigt:
- Pensionärernas Hus 

Förfrågningar om att hyra lokaler. Planer på att lägga nytt golv i stora salen, 
kostar 60 000kr. Vi får diskutera fördelningen. 
Vi skall sätta upp spritdispensärer vid ingångarna. Monica Å köper.
Nytt golv och nya stolar till stora salen inköpt. Internet med fiberanslutning samt 
nya routrar installerade. Nya högtalare skall inköpas. Sven Olof har träffat 
kommunens fastighetsförvaltare Lilja som har sagt upp alla hyresavtal som har 
gällt de som hyr i PH: s lokaler. Det serviceavtal som följde med brandsläckare 
sägs upp då Kommunen har avtal med Räddningstjänsten. Nya offerter på 
städning av lokalerna.

- Studieförbundet Vuxenskolan
Beslöts att utse Lars som vår kontaktperson med SV 



§9 Övriga frågor.
12/11 kl 18 ger Ornitologföreningen en föreläsning om fåglar i Sverige I Stora Salen.
Studiecirkel Strängnäs seniorer berättar kring minnen från Strängnäs behöver 
berättare och planen är att skriva ner berättelserna och genom Youtube.

§10 Nästa möte
 3/11 kl 10 i PH

§11. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                                                      

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


