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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 20 mars 2017 kl 15.00-17.30 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Birgitta Rolöf vice ordförande   

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lars Gråberg  ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Anita Bergstedt reseansvarig, adjungerad 

Marianne Carlsson reseansvarig, adjungerad 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Lars Gråberg. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista.  

 

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 20 februari 2017 samt från 

styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet den 27 februari 2017. 

Protokollen läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Rolf informerar styrelsen om föreningens aktuella ekonomiska ställning.  

Föreningens kapital är vid dagens datum 129 000 kr. 

 

Då Skatteverket har begärt att föreningen skall förnya ”Ansökan om befrielse från att lämna 

särskild uppgift” kommer Rolf att lämna in dessa uppgifter. I klartext betyder det att 

föreningen ansöker om befrielse från beskattning. Denna ansökan ska förnyas vart femte år. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 526 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

 Tackkort från Marguita Lundell med anledning av föreningens kondoleans. 

 Reklamfolder från trubadur Benny Jannerbrink, Country Music 

 

7   Rapporter 

Från studiekommittén 

Yoga med Karin Inglander som ledare har startat med ett 10-tal deltagare.  

Studiecirkeln om Dan Andersson kommer att starta i månadsskiftet mars – april med Dan 

Johansson som cirkelledare. 

Från resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar från sin planering av en resa till Karlstad. 

Dagen är tänkt enligt följande: guidad visning av Lars Lerins konst på Sandgrund, lunch på 

Värmlands Museums Restaurang därefter besök i Mariebergsskogens Naturrum. Preliminärt 

datum för resan är den 27 april.  

Från friskvårdskommittén 

För närvarande inget att rapportera. 

 

8    Nästa månadsträff 

På föreningens nästa månadsträff kommer Finn Hjelmström från Säffle för att berätta om en 

resa under rubriken ”Med ryggsäck genom Burma”. Sedvanlig information från kommittéerna 

kommer också att lämnas.  

     

9    Övriga frågor  
Parentationen på årsmötet 

Lorna föreslår att föreningen i samband med parentationen vid årsmötet tänder ett ljus som då 

gäller för alla under året avlidna föreningsmedlemmar. Därefter läses alla namn upp. 

Styrelsen beslutar att vi fortsättningsvis inför denna sed. 

 

Marknadscaféet 22 april 

Gun-Britt informerar om att det populära marknadscaféet kommer traditionsenligt att ha öppet  

på marknadsdagen den 22 april. Detta trots att föreningen för närvarande inte har någon fest- 

kommitté. Gun-Britt och sju – åtta ytterligare medlemmar kommer att ställa upp för att ordna 

caféet, som har öppet mellan kl 10.30 – 13.00. Kaffe och våfflor kommer att serveras. 

 

10  Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är tisdag den 18 april kl 10.00 i föreningslokalen.  

    

11  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Lars Gråberg, ledamot 


