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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 18 september 2017 kl 15.00-17.00 

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 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

 

 

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 21 augusti 2017.   

Följande noteringar görs:  

1) Ännu ej klart med ny ledamot i planeringskommittén efter Lars Gråberg. 

2) SPF medlemmar erbjuds nu subventionerade biljetter till Glenn Miller-föreställningen 

på Karlbergsgymnasiet. 

3) Om att kunna köpa tågbiljetter i Åmål: Ordföranden informerar om den skrivelse som 

SPF tillsammans med PRO tillsänt kommunen. I skrivelsen påpekas den stora 

olägenheten med att ej kunna köpa SJ tågbiljetter i Åmål. För den som ej har dator och 

måste ringa till SJ tillkommer dessutom 100 kr i avgift.  I skrivelsen ges förslaget att 

kommunen borde kunna ge sina medborgare service att via dator köpa biljett. Här 

kunde kanske personalen vid kommunbiblioteket vara behjälplig. 

Styrelsen konstaterar att vi tidigare för kommunen påpekat problemet. Dels har våra 

ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet tagit upp frågan med rådets politiker och dels 

har olägenheten framförts till kommunchef Jeanette Lämmel på månadsmöte. 

 

Protokollet läggs därefter till handlingarna. 
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4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum.  I kassan 153 000 kr. 

 

5  Medlemsstatistik 

Kassören informerar om att föreningen nu har 515 medlemmar. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

Från förbundskansliet: nyheter om medlemsregistret och hemsidan samt om central uppbörd. 

 

Från kommunen: uppföljningsenkät om trygghetsundersökningen. 

Beslutas att frågan tas upp på kommande månadsmöte. 

 

Från kommunen: Kallelse till sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet den 21 

september. 

 

Från kommunen: Information om bokcaféer under hösten i Kulturhuset. 

 

Från Medborgarhuset i Säffle: Program för hösten 

 

Från Ljungskile Folkhögskola: 4-dagarsresa sommaren 2018 under rubriken ” Inbjudan till 

Bohuslän”. 

 

7   Rapporter 

Resekommittén 

Aktuellt är resa till Karlstad den 18 oktober. På programmet finns guidad visning på Brigad-

museum samt guidad visning av NWT-huset. 

 

Friskvårdskommittén 

Allsången startar i föreningslokalen på lördag 23 september kl 15.00. 

 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att höstens cirklar nu startar successivt.  

Information om detta kommer att finnas i PD. 

 

8    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 25 september kommer förre riksdagsmannen Elver Jonsson från 

Alingsås för att informera om Raoul Wallenbergs liv och öde. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

10   Övriga frågor 
Marknadscafé 

Höstmarknaden kommer att vara i Åmål lördagen den 21 oktober. Traditionsenligt kommer vi 

att arrangera ett marknadscafé med försäljning av kaffe och våfflor. En detaljplanering görs.  

5 – 6 medlemmar kommer att ansvara för caféet. 

 

Föreningen 35 år 

Lars påminner oss om att föreningen nästa år i mars fyller 35 år. Vi tar med oss detta i vår 

kommande planering. 
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Inbjudan till nya medlemmar 

Vi har som regel att en till två gånger per år bjuda in nya medlemmar till föreningslokalen för 

att informera om vår verksamhet. Vi diskuterar nu när det kan vara lämpligt att göra det nästa 

gång. Frågan tas åter upp på kommande möte. 

 

Hörselsvårigheter på månadsmötena 

Hur löser vi problemet med att höra frågor och svar under månadsmötena? 

Vi finner ej någon lösning på detta vid dagens sammanträde. Ärendet återkommer. 

 

Tack 

Lorna framför ett stort tack till föreningen för uppvaktningen i samband med hennes 

högtidsdag. 

 

Kongressen 

Kerstin rapporterar från SPF-kongressen som varit i Gävle 13 – 15 juni. 
 

11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 23 oktober i föreningslokalen.  

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    
 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

 

 

Justeras 
 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Lars Gråberg, ledamot 


