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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 20 februari 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 

Lorna Waern  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Alice Halfvordsson valberedningen p 1 - 3  

Kerstin Gråberg valberedningen p 1 - 3 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Gun-Britt Fredriksson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Rapport från valberedningen 

Från valberedningen deltar Alice Halfvordsson och Kerstin Gråberg som tillsammans med 

styrelsen gör en avstämning av valen inför årsmötet.  

Beslut 

Att föreningen på årsmötet väljer studieansvarig och reseansvarig som adjungerade till 

styrelsen. 

 

4  Föregående mötesprotokoll 

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

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

5  Ekonomirapport 

För dagen inget att rapportera. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen har oförändrat antal medlemmar, d v s 526 st. 
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7   Inkommen post och andra meddelanden 

Från distriktet: Kallelse till distriktsstämma den 8 april i Vänersborg. Kostnaden är 200 

kr/ombud. Resan betalas av distriktet. Åmåliterna kan utifrån medlemsantalet sända sex 

ombud. 

 

8   Avstämning inför årsmötet 

Styrelsen gör en avstämning av praktiska förberedelser inför kommande årsmöte. 

Kerstin Edvinsson håller parentationen över 26 avlidna medlemmar. 

Föreningens sångkör sjunger i samband med parentationen. 

Blommor överlämnas till Kerstin Edvinsson (parentationen), Kjell Petersson 

(mötesordförande), Jan Johansson (avgående styrelseledamot), Loran Waern (avgående 

reseansvarig), Alice Halfvordsson (avgående valberedare) samt till fem avgående ledamöter i 

festkommittén.  

 

9   Rapporter 

Från kommittéerna 

För dagen inget att rapportera. 

 

     

10   Övriga frågor  
Om 65-årsbrevet 

Föreningen avvaktar kommande information från förbund/distrikt. 

 

 

11  Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är den 20 mars i föreningslokalen.  

 

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Gun-Britt Fredriksson, ledamot 


