
Protokoll från styrelsemöte den 5 april 2022 hos Monica Jungenfelt

Närvarande: Gun Isaksson, Gun Johansson, Göran Johansson, Ulla Johansson, Monica 
Jungenfelt, Gunilla Klein och Lars Thorstensson.

§ 1 Mötet öppnades av ordföranden.

§ 2 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 3 Gun Isaksson utsågs att justera protokollet.

§ 4 45 medlemmar är anmälda till påskbordet den 13 april kl. 13.00. Uppgifterna – 
matlagning, inköp etc. - fördelades. Styrelsen träffas kl. 10.00 för förberedelser.

§ 5 Dagsutflykt i egna bilar planeras till fredagen den 13 maj. Utflykten går till Ör. 
Deltagarna fixar sitt eget morgonfika och lätt lunch intas på Systrarna Skogströms 
Lantcafé. Gun J kontaktar berörda i Ör inför besöket. Anmälningslista skickas runt den 
13 april. Monica fixar lista med relevant information.

§ 6 Det är nu klart att Dan Tigerström från Tigerström Antik i Åseda besöker oss vid 
månadsmötet den 18 maj. Han kommer att tala en stund om sin verksamhet, därefter 
tittar han på och kommenterar föremål som medlemmarna har tagit med. Information 
härom sker vid påskbordet.

§ 7 Gunilla berättade om den PR-dag i Sävsjö som hon, Göran och Ulla hade deltagit i. Egen
hemsida anses vara den bästa metoden att sprida kunskap om SPF:s lokala verksamhet. 
Då vår förening är alltför liten för att driva en egen hemsida, diskuterades alternativet 
med en facebook-grupp som är tillgänglig endast för medlemmarna. Eftersom vi inte kan
räkna med att alla har tillgång till facebook, får vi i sådant fall sprida information både 
digitalt och ”på papper”. Vi undersöker vidare.
Monica kontaktar Mona Karlsson, som sköter Näshults hemsida, om möjligheterna att 
utöka SPF.s utrymme på sidan och om möjligt göra vår information mera synlig. Vi 
talade om att i fortsättningen lägga ut foton, som kanske kan göra vår verksamhet mer 
tilltalande för ev. nya medlemmar.

§ 8 Ulla har varit i kontakt med SPF:s centrala kontor i Stockholm angående årsavgiften. 
Lokalföreningarna har möjlighet att inom ett litet spann bestämma sin egen årsavgift. 
Vår förening kommer att behålla avgiften 200 kronor per år. Inbetalningsavierna skickas 
från Stockholm.

§ 9 Nästa styrelsemöte planeras till höstterminens början.

§ 10 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Monica Jungenfelt Gun Isaksson


