
Lindesberg                                                                     Protokoll vid SPF Seniorernas  
                                                                                       sammanträde den 3 mars 2017 
                                                                                       på Lindegårdens Värdshus.                                                                  
                      
                                                                                       

§ 1     Ordföranden Arne Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2     Närvarande: Arne Andersson, Ingrid Beskow, Sven Burman, Margareta Davidson, 
          Harrieth Persson, Krister Hedman och Gerd Sköld Ylikoski.   
          Frånvarande: Hugo Kreij och Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult. 
          Mötet var alltså beslutsmässigt. 

§ 3     Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor från Arne Andersson,  
          Sven Burman, Harrieth Persson. 

§ 4     Protokollet från februarimötet godkändes. 

§ 5      Då Hugo Kreij var sjuk fanns inga rapporter om ekonmin och medlemsantal  
           att ta del av. 
                               
§ 6     Ordförande redogjorde för de skrivelser som kommit över mailen med  
          erbjudanden om resor och underhållning på månadsmötena.  
          Margareta Davidson redogjorde för vad som diskuterats på Äldrerådet i Region  
          Örebro. Chefen för Akuten i Örebro berättade om verksamheten och talade bland  
          om att det nu fanns 10 fast anställda akutläkare där. Vidare talades det om vård 
          i livets slutskede och infrastruktur och kollektivtrafik med avseende på äldre. 
          Vidare var företrädare för ambulansverksamheten i Örebro där och redogjorde för sitt  
          arbete i länet, vilka resurser som finns på de olika lasaretten om sina problem med att  
          ta sig fram i trafiken och det våld som uppstått i samhället i dag. Vi fick även titta in i  
          en ambulans och se på alla utrustning som finns.            

§ 7     Till distriktets Årsstämma i Hällefors den 29 mars kommer Arne Andersson, Harrieth 
          Persson, Ingrid Beskow och Harrieth Persson att delta. 

§ 8     Beslutades att entré till månadsmötena skall vara avgiftsfri för styrelsen och för alla som 
          har en större del i eventen på mötena. 

§ 9     Höstens program diskuterades. Beslöts att Asta Wallings föredrag börjar först på 
          marsmötet. Ordföranden skall fråga Åke Mossberg om deltagande i septembermötet,  
          Margareta Davidson kontaktar Pensionsmyndigheten om oktobermötet och Stefan 
          Jansson om novembermötet och Lucia sköter Ingrid Beskow om. 

§ 10   Under övriga frågor ville Sven Burman att flera skall var med och skriva på vår  
          hemsida. Kommer att tas upp på nästa möte och Sven berättade vidare att Actic just nu  
          har erbjudande om styrketräning till rabatterat pris. 
          Ordförande tog upp frågan om en ambassadör i Pensionärsfrågor och Axel Johansson  
          skall tillfrågas och också frågan om att stadgarna skulle finnas att tillgå på hemsidan. 

§ 11   Harrieth Persson oroade sig för vem som kunde sköta avtackningen på marsmöte då 
          hon inte var närvarande hela tiden. Sven lovade att fixa avslutningen av mötet.     



§ 12  Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet med att bjuda  
         samtliga närvarande på en god lunch. Ett uppskattat och trevligt avslut på mötet. 

§ 13  Nästa möte är torsdagen den 6 april 2017. 

Vid protokollet:                                         

………………………….. 
Margareta Davidson 

Ordförande: 

………………………….. 
Arne Andersson 

    
     

     


