
SPF seniorerna Trögd Protokoll
___________________________________________________________________________

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 22 juli vid Boulehallen

Närvarande

Monica Johansson ordförande

Sture Pettersson v ordförande

Else-Britt Andersson kassör

Marianne Andersson sekreterare

Ingvar Bergdahl ledamot

Ingemar Andersson suppleant

Bengt-Olof Lennartsson suppleant

§ 51

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 52

Boulebanan

Boulebanan utomhus behöver en ordentlig upprustning. Bengt-Olof har kontakt med en man
som kan åta sig att lägga en ny grusbeläggning med ordentligt underarbete till en kostnad på
ca 30 000 kronor. Arbetet beräknas ta ca 2 dagar då banan stängs av för träning.

Styrelsen beslutade att kosta på denna nödvändiga renovering.

Under diskussionen kom det ett förslag på att försöka få lokala företag att sponsra denna 
upprustning. Sture kommer att ta kontakt med företagare för att höra om intresset. 

Bengt-Olof sätter igång med kontakt med markläggare då vi har pengar i kassan även om 
detta med sponsorer inte skulle gå i lås.

§53

Hemsidan

Enligt beslut ska alla sponsorer få plats på vår hemsida då det är viktigt att visa vilka som 
stöder vår verksamhet.



§54

Höstaktiviteter

Vi låter bokningen av trubadur till den 18 november vara kvar men planerar inget för hösten 
under rådande pandemi med de restriktioner som finns från regeringen.

Skulle restriktionerna ändras/släppas planerar vi att slutföra vårserien (avbröts i mars) under 
senare delen av hösten. Detta under förutsättning att deltagarna är vaccinerade eller har 
antikropppar mot covid-19.

§55

Övriga frågor

Föreningen har hedrat bortgångne medlemmen Ingegerd ”Millis” Andersson med en 
donation till Diabetesfonden.

Boulesektionen har hedrat bortgångna medlemmen Ivar Johansson med en donation till 
Cancerfonden (Tävlingsledare under många år)

Under hösten fyller Ulla Haeger att fylla 80 år och bör uppmärksammas för allt arbete hon 
lägger för föreningen.

Harriette Klingvall fyller 90 år i december och ska uppmärksammas.

§56

Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

______________________________ ________________________________

Marianne Andersson Monica Johansson


