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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: måndag 19 februari 2018 kl. 15.00–17.00 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Birgitta Rolöf vice ordförande 

Rolf Weibull kassör 

Lars Gråberg ledamot 

Lorna Waern ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

Kerstin Gråberg valberedningen 

 

1. Mötet öppnas  

Mötet öppnades av Birgitta Rolöf, som också valdes till ordförande för mötet. Rolf Weibull 

valdes till sekreterare för mötet. 

2. Val av protokolljusterare 

Till att jämte ordföraren justera dagens protokoll utsågs Lars Gråberg. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt utsänd ärendelista. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 22 januari 2018 gicks igenom. 

Protokollet lades till handlingarna. 

5. Ekonomirapport 

Kassören redovisade 2017 års resultat- och balansräkning samt föreslagen budget för 2018. 

Föreningen dras med förluster där lokalhyran är den dominerande kostnaden. Rolf och Eivor 

ska titta på en alternativ lokal som kommunen föreslagit. Marianne Carlsson ska undersöka 

möjligeter att hyra en annan tänkbar lokal. 

6. Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerade om nya och avregistrerade medlemmar sedan förra styrelsemötet. 

Föreningen har nu 503 medlemmar, varav 6 stycken är nya. 

7. Inkommen post 

Ordföranden hade ingen inkommen post att redovisa.  
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8. Förberedelse inför årsmötet 

I och med att Sven Martinsson har avsagt sig omval till föreningens ordförande har 

valberedningen modifierat sitt förslag till kandidater att väljas på årsmötet. 

Styrelsen gjorde en avstämning av praktiska förberedelser inför årsmötet. Lorna hade köpt 

ljusstake till parentationen och ska även köpa blommor m.m. som ska överlämnas på 

årsmötet. Birgitta Rolöf ska hålla parentation över avlidna medlemmar varvid även 

föreningens sångkör kommer att sjunga. 

9. Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerade om två nya studiecirklar: smartphone/Iphone respektive surfplatta/Ipad. 

Erika Malmén Hagström blir ny ledare för yoga. 

Resekommittén 

Allt är klart inför resan till Tallinn i mars. 

Planer inför utflykt till Hornborgarsjön och Varnhems klosterruin fortgår. Bestämdes att priset 

för resan ska anpassas efter antal deltagare (fler deltagare – lägre pris). 

Friskvårdskommittén 

Gun rapporterade från Folkhälsoträff ”Det goda livet hela livet”, som SPF hade ordnat i 

Vänersborg. 

10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 19 mars i föreningslokalen. 

11. Övriga frågor 

Bestämdes att träffen med nya medlemmar ska vara den 5 mars klockan 14. 

12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Rolf Weibull 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande Lars Gråberg, ledamot 


