
Protokoll fört vid möte med Ramsbergs Soc.dem Förening, vid Eriks Livs 070507 
 
Närvarande:Maria Ströman, Birgitta Ericsson Asp, Ingegerd Lööv, Birgit Fantenberg, Folke  
 Fantenberg, Rune Sundblad, Mona Westerlund. 
 
§ 1.  Välkomna 

Ordf Maria Ströman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2.  Rapporter:  
Ingegerd meddelade att Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun delat ut 44 
tårtor till äldreomsorg och vårdinrättningar i kommunen på 1 maj. 
 
Ordföranden meddelade att kallelse kommit till ABF-möte. Studieorganisatören 
hade haft förhinder varför föreningen inte var representerad. 
 
Birgitta hade nyligen fått fakturor från Eriks Livs som gällde varor uttagna till 
valet i september förra året, kaffe, korv m m, som föreningen bjöd på utanför 
affären. Birgitta meddelade att hon i fortsättningen kommer att betala fakturor 
omedelbart, för att slippa riskera att de kommer så sent. 
 
Birgitta berättade att hon har varit på möte med ledamöter i kommunens 
revision. Ledamöterna är kallade till utbildning i maj månad. 
 
Ingegerd meddelade att socialnämnden har varit i Fellingsbro för att titta på så 
kallade ”avlastningsrum”, dvs rum för korttidsboende som kan ge avlastning för 
anhöriga till gamla och sjuka. Centerns ordförande i nämnden försöker få 
äldreboendet Tallen i Frövi öppnad på nytt. 
 

§ 3.  1:a majmärken 
Föreningen fick inga 1:majmärken i år. Mötet beslutade att ta hem 15 st nästa år, 
vilka säljs vid Valborgsmässofirandet. Ev. överblivna märken delas ut till 
medlemmar i föreningen. 

 
§ 4.  Planer på nedläggning av biblioteksfilialen i Ramsberg 

Två av föreningens medlemmar, Maj-Britt Jansson och Birgitta Asp Ericsson, 
har tagit initiativ till en namninsamling som protesterar mot planerna om 
nedläggning. Insamlingen pågår till torsdag denna vecka då beslut om förslaget 
kommer att tas i kultur- och fritidsnämnden. Mötet beslutade att s-föreningen 
ställer sig bakom uppropet.  

 
§ 5.   Nästa möte 

Nästa möte är den traditionella sommarfesten, som på grund av möteskollisioner 
i juni flyttas till den 31 maj, kl 19.00, på Maria Strömans nya adress i Storå.  

 
§ 6.  Avslutning 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan: 
 
Mona Westerlund   Maria Ströman 
Sekreterare    Ordförande 


