Leo Westerblom
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:
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Barbro Lundqvist , i
den 17 november 2021 14:58
Leo Westerblom
Re: Val av nämndens pensionärsråd 2022.
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Gör Gertie till ordinarie. Barbro
ons 17 nov. 2021 kl. 08:57 skrev Leo Westerblom <leo.westerblom@stockholm.se>:
Hej igen.
Jag hade inte tagit med i beräkningen att Spf nu har fler medlemmar än PRO och hade gjort en preliminär
fördelning av ordinarie respektive suppleanter i nämndens pensionärsråd som tidigare år. Vill SPF föreslå
att någon av:

Gertie Unhagen Deiving
Christin Lundqvist
Lars Wallin
blir ordinarie så vore jag tacksam för att veta vilken av dem som jag kan föreslå istället? Det är ju
stadsdelsnämnden som beslutar om platserna.

Jag ber om ursäkt om detta medför extra besvär för dig.

Med vänlig hälsning
Leo Westerblom

Från: Barbro Lundqvist
Skickat: den 21 oktober 202116:19
' Till: Leo Westerblom <leo.westerblom@stockholm.se>
Ämne: Re: Val av nämndens pensionärsråd 2022.

Alla vill sitta kvar. Vi har 390 medlemmar. SPF, Barbro
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tors 21 okt. 2021 kl. 12:04 skrev Leo Westerblom <leo.westerblom(a),stockholm.se>:
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Som sekreterare i Skärholmens stadsdelsnämnds pensionärsråd har jag i fått uppdrag att kontakta er inför
' nämndens val av nästa års pensionärsråd. Jag kontaktade er också föregående år i samm a ärende.

•

Antal medlemmar bosatta i området i PRO respektive. SPF Seniorerna .
• Vidare behöver jag få nedtecknat uppgifter av er om vilka i era respektive föreningar som ska
nomineras att vara ledamöter eller ersättare i Skärholmens pensionärsråd år 2022. Vad som
behöver anges är personnummer och kontaktuppgifter på nya medlemmar som nämnden väljer.
Om sittande personer ska kvarstå så räcker det med att jag får meddelande om det. I nuläget kan
5 personer från vardera förening nomineras till att vara ledamöter.

Jag vore tacksam för att få uppgifterna senast mitten av november. Kontakta mig gärna om något är
oklart.
Med vänlig hälsning
Leo Westerblom

Leo Westerblom
Administration och sekreterare för pensionärs- och funktionshinderråd.
Skärholmens Stadsdelsförvaltning
Nämnd- och verksamhetsstöd, Enheten för administration och IT.
Bodholmsplan ?, Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: 08-508 24 889
E-post: leo.westerblom@stockhoIm. se
stockholm.se
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
' som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.
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