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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 15 maj 2017 kl 15.00-16.30 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Birgitta Rolöf vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lorna Waern  ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

 

Anmält förhinder: Lars Gråberg   

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Lorna Waern. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 18 april 2017. Protokollet 

läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum.  I kassan 155 000 kr. 

 

5  Medlemsstatistik 

Kassören informerar om att föreningen nu har 517 medlemmar. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

- Från Vara Konserthus – program för säsongen. 

- Från Studieförbundet Vuxenskolan – att starta en studiecirkel om förbundets 

föreningsguide. 
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7   Rapporter 

Resekommittén 

För närvarande inget att rapportera. 

Friskvårdskommittén 

För närvarande inget att rapportera. 

Studiekommittén 

Eivor informerar om följande: 

Föreningen har fått in förslag på att ha studiecirkel om vinkunskap och att starta en filmcirkel. 

Vidare informerar Eivor om att Dan Andersson-cirkeln fortsätter i september samt att Karl 

Karlsson-cirkeln kommer att starta i september. Bob Dylan-cirkeln kommer att fortsätta 

liksom yogan.  

Programkommittén 

Programkommittén kommer att ha möte under sommaren för att planera innehållet i höstens 

månadsmöten. 

 

8    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 22 maj kommer Ewa Löfvendahl och Bosse Rodén för att underhålla. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

9    Rapport om kommande kongress 

SPF Seniorerna har i år sin kongress i Gävle 13 – 15 juni. Förbundet har kongress vart tredje 

år. Från distrikt Norra Älvsborg är tre ombud valda av distriktsstämman. Dessa är Siv 

Gustavsson, Vänersborg, Kenneth Johansson, Lerum och Kerstin Nilsson, Åmål.  

Kongressen kommer att behandla aktuella frågor uppdelade på områdena Vård- och 

omsorgspolitiskt program, Konsumentpolitiskt program samt Program för seniorrespekt och 

seniorers likaberättigande. Sammanlagt har 99 motioner lagts till kongressen från olika 

distrikt i landet. 

 

10   Övriga frågor 

Att kunna köpa tågbiljetter i Åmål 

Återigen tar styrelsen upp frågan kring problemet med att de som inte har dator har stora 

svårigheter med att köpa tågbiljetter.  

Beslutas att ordföranden tar kontakt med PRO:s ordförande för att gemensamt uppvakta 

ansvariga om problemet. 

 

11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 21 augusti i föreningslokalen.  

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    
 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

Justeras 
 

 

Sven Martinsson, ordförande  Lorna Waern, ledamot 


