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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   tisdag 18 april 2017 kl 10.00 – 11.30 

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-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander studieansvarig, adjungerad 

 

Anmält förhinder:  Gun Dahlberg, ledamot 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Birgitta Rolöf. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista.  

 

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 20 mars 2017. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Rolf informerar styrelsen om föreningens aktuella ekonomiska ställning.  

21 250 kr har kommit från förbundet utgörande medlemsavgifter. 

Föreningens kapital är vid dagens datum 161 000 kr. 

Rolf informerar vidare om att Skatteverket nu har fått de efterfrågade handlingarna 

om föreningens kassörsbyte samt föreningens namnändring med stadgar. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 524 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

Från distriktet: Påminnelse om tävlingen ”Hjärnkoll”, som för vårt distrikt kommer att äga 

rum i Upphärad den 17 maj. Sven kommer att informera om det på kommande månadsträff. 

 

Från föreningens ”Idélåda”:  För att nya medlemmar ska känna sig välkomnade på våra 

månadsträffar bör vi skapa ett bra hållbart system så att medlemmen känner sig ”som 

hemma”. Sven kommer att lyfta frågan på kommande månadsträff. 

 

Från resebolag: Inbjudningar till resor, dels 1-dagarsresa på Göta Kanal och dels 2-dagarsresa 

till Ingmarsspelen i Dalarna.  

 

 

7   Distriktsstämman i Vänersborg 8 april 

Föreningens ombud informerar från stämman. Distriktets ordförande Kjell Hansson avgick i 

samband med stämman. Vår nya distriktsordförande är Siv Gustavsson från föreningen Lilla 

Paris i Vänersborg. Kjell Hansson är föreslagen fortsatt ledamot av förbundsstyrelsen.  

 

 

8   Rapporter 

Från studiekommittén 

Eivor informerar om att studiecirkeln om Dan Andersson förmodligen kommer att starta den 

27 april. 

Den planerade studiecirkeln om naturlyrikern Karl Karlsson från Skållerud ställs in för våren. 

Eventuellt kommer den till hösten. 

 

Från resekommittén 

Kerstin informerar om att hon blivit kontaktad av Mellerudsbygdens SPF om erbjudande för  

vår förening att ansluta till resa till Dalhalla. Vidare information kommer. Kerstin kontaktar 

våra reseansvariga om erbjudandet.   

 

Från friskvårdskommittén 

För närvarande inget att rapportera. 

 

9    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 24 april kommer vi att ha modevisning där medlemmar ur föreningen 

visar dam- och herrmodet från affärerna Butik Elionora, HW-Dam och Dressman. Det blir nio 

mannekänger med Kari Sandin som konferencier. 

Kommunchef Jeanette Lämmel kommer för att informera om ”aktuellt i Åmål”.  

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas.  

 

     

10    Övriga frågor  
Lars informerar om att planeringen av höstens program för månadsträffarna har startat. 

 

 

11  Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är måndag den 15 maj kl 15.00 i föreningslokalen.  
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12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Birgitta Rolöf, ledamot 


