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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 22 januari 2018 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 

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 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 november 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. 
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5  Ekonomirapport 

Kassören redovisar preliminära bokslutssiffror för 2017.  Föreningen kommer att göra ett 

minusresultat för 2017. Tillgångarna var vid årets början 130 000 kr och vid årets slut 98 000 

kr. Noteras att föreningen har fått en ganska stor hyreshöjning för lokalerna på Norra Ågatan. 

Föreningen hyr lokalerna i andra hand genom kommunen, varvid kommunen subventionerar 

hyreskostnaden. 

Beslutas att ordföranden tar kontakt med kommunrepresentant för att diskutera hyres-

kostnaden. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 508 medlemmar. 

Styrelsen diskuterar lämpligt datum för att bjuda in nya medlemmar till en informationsträff. 

Beslutas att nya medlemmar bjuds in till den 5 mars. Inbjudan ombesörjs av Lars och Rolf. 

 

7   Inkommen post och andra meddelanden 

Från förbundskansliet  

- Verksamhetsplan för 2018 

- Information om medlemsavgiften och central uppbörd 

Från distriktskansliet 

- Nyårshälsning från distriktsordförande Siv Gustavsson 

- Inbjudan till seminariedag under rubriken ”Ett samhälle för alla” 

- Inbjudan till folkhälsoträff under rubriken ”Det goda livet” 

  Från vår förening kommer Gun Dahlberg och Lena Kock att delta. 

- Inbjudan till upptaktsmöte för bouleverksamheten 2018  

 

Övrig inkommen post 

-  Från News 55 – om seniorevent i Trollhättan den 24 januari 

-  Från författare Jan-Olof Nilsson – Föreläsning ”Lucky Strike – kärlek och dramatik i andra       

världskrigets skugga” 

- Tackkort från Lars Gråberg med anledning av föreningens uppvaktning i samband med    

högtidsdag. 

 

8   Rapporter 

Resekommittén 

Marianne Carlsson informerar om att med resan till Tallinn den 12 – 14 mars kommer 23 

medlemmar från Åmål att delta. Arrangör är ReseMakarn i Vänersborg.  

Marianne informerar vidare om att en bussresa till Hornborgasjön och trandansen planeras. 

Datum för resan blir i början av april. 

 

Friskvårdskommittén 

I samarbete med Röda Korset genomfördes i december en kurs i hjärt- och lungräddning. 

 

Studiekommittén 

För närvarande inget att rapportera. 
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9    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 29 januari kommer trubadur Mille Melin från Grästorp för att under-

hålla med sång och musik. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att 

lämnas. 

 

10   Övriga frågor 

Verksamhetsberättelsen för 2017 

Sekreteraren meddelar att arbetet med att sammanställa berättelsen har startat. 

Styrelseledamöterna uppmanas att inkomma med material som skall skrivas med i berättelsen. 

 
11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas vara den 19 februari. 

    

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 


