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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 23 januari 2017 kl 15.00-17.30 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg  vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander adjungerad 

 

Anmält förhinder: Lorna Waern 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att jämte ordföraren justera dagens 

protokoll utses Rolf Weibull. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 21 november 2016. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören meddelar att bara några mindre transaktioner skett i bokföringen hittills i år. 

Vad gäller medlemsavgiften sänds avin ut från förbundet, vilket ännu ej har skett.   

 

5   Medlemsavgiften 

Kassören uppmärksammar styrelsen på att vår omfattande verksamhet ”tär på” föreningens 

tillgodohavanden och att vi bör överväga olika alternativ för att behålla en buffert. 

Styrelsen diskuterar vilka alternativ som kan komma i fråga. 

Beslut 

Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften höjs från nuvarande 200 kr till 250 kr att gälla 

fr o m 2018. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen har oförändrat antal medlemmar, d v s 534 st. 
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7   Inkommen post och andra meddelanden 

- Tackkort från Hans Hultin och Marianne Eléhn med anledning av föreningens 

uppvaktning i samband med deras födelsedagar. 

- Broschyr från Överförmyndarnämnden för kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och 

Årjäng för distribution bland föreningens medlemmar. Broschyren ger information om 

att vara god man samt att gode män sökes. 

- Information från distriktets valberedning inför årsstämman 

- Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet december 2016 

- Inbjudan till Åmålsmässan i Åmåls Rackethall 24 – 25 mars 

- Från distriktet: Inbjudan till studiedag i Vänersborg den 23 februari kring ”Äldres 

behov av mötesplatser” 

- Inbjudan om båtresor på Göta Kanal 

- Inbjudan från Silja Line om vårkryssning 

- Inbjudan till Ingmarsspelen i Dalarna 1 – 2 juli 

 

8   Förberedelser inför årsmötet 

Styrelsen gör en avstämning av praktiska förberedelser inför kommande årsmöte. 

 

9   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att eventuellt kommer det att starta en yoga-kurs samt en studiecirkel i 

spanska. Den 1 februari startar studiecirkeln om Bob Dylan med Rolf Weibull som ledare. 

 

Resekommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Friskvårdskommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Festkommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

10    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 30 januari kommer Eva och Morgan Hermansson från Bäckefors för 

att sjunga visor och schlagers. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att 

lämnas. 

     

11   Övriga frågor  
Uppvaktningar i samband med födelsedagar 

Lars informerar om att föreningen sänder gratulationskort till medlemmar som fyller 80 och 

85 år. Till 90-åringar och 95-åringar o s v sänder vi blommor. Då nu budavgiften höjts rejält 

kommer vi fortsättningsvis att försöka överlämna blommorna personligen. 

 

Gratis öppenvård 

Lars informerar om att fr o m 1 januari har alla som fyllt 85 år gratis läkarvård inom öppen-

vården. 
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12  Nästa styrelsemöte och kommande årsmöte 

Nästa styrelsemöte är den 20 februari i föreningslokalen.  

Årsmötet kommer att vara den 27 februari i Södra skolans matsal.  

    

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Rolf Weibull, ledamot 


