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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 20 november 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 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

Kerstin Gråberg valberedningen 

Ann-Charlotte Skoog valberedningen 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Britt-Marie Olsson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 23 oktober 2017. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4   Avstämning inför val på årsmötet 

Till dagens möte är valberedningen inbjuden för att tillsammans med styrelsen inför årsmötet 

göra en avstämning av styrelse- och funktionärslistan.  

I valberedningen ingår Ann-Charlotte Skoog och Kerstin Gråberg. 

 

5  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum.  I kassan 156 000 kr. 
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6  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 510 medlemmar. 

Kassören redovisar i detta sammanhang statistik över ålder vid inträde i SPF samt 

medlemsutvecklingen för Åmåliterna för tiden 2005 – 2017. 

 

7   Inkommen post och andra meddelanden 

Från förbundskansliet:  

Brev från förbundsordförande Eva Eriksson inför det nya verksamhetsåret. 

Från distriktskansliet: 

Brev från distriktsordförande Siv Gustafsson med tankar inför vår kommande verksamhet. 

Från Peter Sikström, generalsekreterare för förbundet: 

Svar på skrivelse från vår kassör Rolf Weibull angående kritik av reglerna för medlems-

avgifterna. 

Brev från Kurt Halvarsson, medlem i Åmåliterna, angående ”fler äldre i politiken”. 

Styrelsen diskuterar frågan. 

Beslutas att sekreteraren ges uppdraget att sammanfatta en svarsskrivelse. 

 

Övrig inkommen post: 

Från Synskadades Riksförbund med inbjudan till informationsträff på biblioteket 27 

november kl 11 – 13. 

Från Studieförbundet Vuxenskolan med inbjudan till föredrag av Barbro Lenéer Axelsson på 

Saga-Bio 28 november kl 16. 

Från MK Bussresor med inbjudan till informationsträff i Trollhättan den 23 november. 

 

8   Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar från planeringen av teaterresa till Säffle 

för att se musicalen ”Annie”. Resan planeras till den 24 november. 

Information ges även om en resa till Tallinn den 12 – 14 mars 2018 som arrangeras av 

Resemakar´n i Vänersborg. Pris 795 kr. 

 

Friskvårdskommittén 

För närvarande inget att rapportera. 

 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att en filmcirkel skall starta under ledning av Ingela Eriksson samt en 

studiecirkel i släktforskning med Lisette Lindenström som ledare. 

Vidare önskar Eivor tips och idéer om nya ämnen för studiecirklar. 

 

Programkommittén 

För att planera vårens program för månadsträffarna kommer kommittén att träffas den 23 

november. 

 

9    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 27 november kommer Nils Sjöström från Göteborg för att berätta och 

visa bildspel under rubriken ”Genom sju länder i Asien på sju månader”. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 
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10   Övriga frågor 

Influensavaccinationen 

Lars informerar om att det var 91 medlemmar som lät vaccinera sig mot influensan i SPF-

lokalen. 

Ett varmt tack framförs till Kerstin och Lars Gråberg för arrangemanget runt vaccinationen. 

 

Marknadscaféet 

På marknadsdagen den 21 oktober besökte 100 personer SPF-lokalen för att inmundiga kaffe 

med våffla. 

 

Medlemsavgiften 

Sekreteraren delar ut förbundets informationsskrivelse angående den kommande höjningen av 

medlemsavgiften. 

 

Medlemsmatrikeln 

Lars tar upp frågan om distribution av medlemsmatrikeln. Beslutas att kassören kontaktar 

förbundet för att undersöka möjligheterna för den enskilde medlemmen att gå in via nätet 

till medlemsregistret. 
 

11  Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöten är 22 januari och 19 februari samt årsmöte den 26 februari. 

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    
 

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

 

 

Justeras 
 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Britt-Marie Olsson, ledamot 


