
Lindesberg                                                                     Protokoll vid SPF Seniorernas  
                                                                                       sammanträde den 6 april 2017 
                                                                                       i Sandströms möteslokal.                                                                   
                      
                                                                                       

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

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

§ 16   Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor från Hugo Kreij,  
          Sven Burman och Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult. 

§ 17   Protokollet från marsmötet godkändes. 

§ 18   Då Hugo Kreij meddelade att av 586 medlemmar hade 166 ej betalat sin  
          avgift. Till förbudet hade inbetalats  98.000 kronor och att Kumlaresan inbringat 
          9000 kronor och kommer att gå med ett litet överskott.  Han meddelade även att 
          tillgångarna på kassa och bankkonto uppgår f.n. till 167.659:50 kronor. 
                                         
§ 19   Diskuterades om att försöka styra bort myntbetalningen från månadsmötena. Ingrid  
          Beskow skall undersöka möjligheten att erbjuda medlemmarna betalning med 
          Svisch eller också att i fortsättningen rekommendera betalning med sedlar. 
          Kassören meddelade att ett centralt utskick av vykort kommer att ske till folk som 
          fyller 65 år under månaderna januari till och med juni 2017. 
. 
          Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult rapporterade från KPR att Anhörigrådet med Asta 
          Walling som organisatör ligger i startgroparna med olika aktiviteter för äldre m.fl. 
          Ann-Charlotte fick i uppdrag att skriva om arbetet för publicering i SPF bladet.  

§ 20   Margareta Davidson och övriga från styrelsen som deltagit i distriktsmötet i Hällefors  
          rapporterade därifrån. Samtliga framhöll särskilt kommunens förnämliga  
          åldringsvård och deras planering för trevliga gemensamhets utrymmen. SPF-guiden 
          presenterades och efter lunchen på Hällefors Herrgård hölls sedvanliga  
          mötesförhandlingar. 
  
§ 21   Diskuterades upplägget av mannekänguppvisning på månadsmötet nu i april.  
          Föreslogs att källare var en bra plats för ombyten och efter mannekänguppvisningen, 
          som beräknades till 30 minuter, följer kaffeservering och efter den möjlighet till 
          inköp. 
          Affischer om tillställningen skall sättas upp vid Vuxenskolan, Biblioteket, Ica och  
          Hemköp. 
          Vid månadsmötet skall listor läggas ut så man kan anteckna sitt deltagande i  
          våravslutningen.       
                             
§ 22    Höstens program kommer att presenteras i SPF bladet som utkommer den 1/9. 
           Åke Mossberg kommer att medverka på septembermöte och berätta och visa bilder. 
           Margareta Davidson har vidtala Stefan Jansson. Pensionsmyndigheten ringde upp  
           dagen efter mötet och talade om att de kunde komma till oss antingen den 17/1 eller  
           den 18/4 2018. Beslut om vilken dag som passar bäst får tas på st.mötet 4/5 2017. 



§ 23   Hugo Kreij tog upp vårt medverkande i Lindedagarna och deras organisation. 
          Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult meddelade att hon kommer sluta i styrelsen efter 
          halvårsskiftet. Detta på grund av alltför stor arbetsbelastning och att hon inte tycker sig  
          kunna ställa upp för KPR på det sätt hon önskar.  
          Ordförande skall förbereda valberedningen och försöka få ett fyllnadsval till stånd.  
          Tills dess är platsen vakant. 
          Kerstin Jönsson skall vidtalas om att få till ett bättre samarbete med SPF föreningar i 
          norra länsdelen.    
          Sven Burman talade om att föreningens stadgar finns med på vår hemsida för 
          intresserade att ta del av. 
          Sven tog även upp frågan om en färgskrivare för att kunna distribuera SPF bladet i  
          färg.  
          Beslutades att Sven Burman fick fria händer att inköpa en passande skrivare.          

§ 24   Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

§ 25   Nästa möte är torsdagen den 4 maj 2017. 

Vid protokollet:                                         

………………………….. 
Margareta Davidson 

Ordförande: 

………………………….. 
Arne Andersson 

    
     

     


