
Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 november 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). Vi söker bidrag från 
distriktet för de nya stolarna 50% kan sökas. Distriktet köper 10 lap-top varav vi får en.

§6 Uppdragsbeskrivningar
De är klara och Monica B sänder ut dem på e-mail till styrelsen. Jan har kontaktat 
Länsarkivet för arkivering, de vill ha papperskopior. När vi är tar Jan kontakt med 
länsarkivet.t. Monica Å går igenom nyckellista, svårt att hitta alla. Vi har god koll på SPF 
nycklarna. 

§7 Distriktet/förbundet
Samarbetsträff med RPR som arbetar med en förändring av arbetssättet. Möte med distrikts 
styrelser i övriga pensionärsföreningar tex PRO, SPRF, etc.

Distriktets har haft en ordförandekonferens 8/10, ingen digital länk tyvärr. Det var ett bra 
möte. Info från mötet skall sändas ut. 
Anmälan sker digitalt senast 6/11, till SV. Studiecirkel på nätet.

§8 Medlemsträffar/medlemsblad
Vi skriver ihop en kombinerad information och julhälsning – tex gällande träffar och resor -  
och sänder ut som brev. Sven Olof, Gunnel Lars, Monica B tar ansvar. Lars är 
sammankallande.  Lars undersöker vidare möjligheter för lunchmöten och ansökan läggs på 
is tills undersökningen gått bra.



§8 Rapporter 
Fokusområden:

- Program/resor/studier
I pipieline ligger konserter och studieresor och julbordskryssning.
Monica B statar 5/11 en studiecirkel ”må bra med mat hela livet” 6 anmälda

Monica Å tar i frågan om avgifterna för aktiviteterna. 

- Medlemmar/hemsida/kommunikation/enkät nya medlemmar
562 medlemmar.
34 nya medlemmar var inbjudna till möte och inga vill komma. Monica Å 
meddelar medlemmarna att mötet ställs in 
Möte med jubilarer ställs in.

Vi skall ringa till årets och förra årets nya medlemmar. Monica Å gör listan.

- Folkhälsa/Friskvård - motverka ensamhet 
Beslut i veckan om vi bidrag för ensamhetsprojektet
Sven Olof och Jan går igenom Rolands utkast

PRO SPF ABF och SV samarbetet om äldreomsorgen inför valet. 

      -Seniorpolitik/Socialt (Rådet för Seniorfrågor, RPR, Boendefrågor) 
Nästa SR-möte är den 17/11, då gamla frågor tas upp. En ny matundersökning 
har satts igång av Socialkontoret.

Boendefrågor kommer Sven Olof ta upp i SR. 
Bodil tackar för boken och vår input i Socialkontorets utvecklingsprogram.

Projekt:
- Frivilligcentralen – Sven Olof

Det händer inte så mycket just nu.
God ekonomi, frivilligdagen 5/12 är inställd. Kari går i pension i mars 2021.

Övrigt:
- Pensionärernas Hus 

Sven Olof har haft regelbundna kontakter med Fastighetsbolaget. Inköpt 
högtalare med Blåtand. 
Cafét stänger, men vi har fortfarande uthyrning.

- Studieförbundet Vuxenskolan
Vi har sänt in en ansökan till cirklar om utvecklingsfrågor i styrelser. En om 
seniorboken framtid seniorpolitik. 
SV har nappat på Lars projekt om intervjuer  ”Strängnäs seniorer berättar”, och 
bidragit med utrustning. 



§9 Övriga frågor.
Studiecirkel Strängnäs seniorer berättar kring minnen från Strängnäs behöver 
berättare och planen är att skriva ner berättelserna och genom Youtube.

§10 Nästa möte
 1/12 kl 10 i PH

§11. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.                                                                                                                      

Justeras

   Sven Olof Ersmarker                                    Jan Rudengren
   Ordförande                                                    Sekreterare

                                                      


