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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 19 mars 2018 kl 15.00 - 17.30 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

 

Närvarande 

Birgitta Rolöf ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lars Gråberg  ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Eva Olsson  adjungerad, t f festkommitté 

 

Anmält förhinder: Britt-Marie Olsson 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att jämte ordföranden 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 19 februari 2018. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören meddelar att föreningen vid dagens datum har 82 000 kr i tillgångar. 

Inget i övrigt gällande ekonomin att rapportera. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 506 medlemmar. 

I detta sammanhang diskuterar styrelsen av vilka anledningar det kan vara som medlemmar 

väljer att avsluta sitt medlemskap.  

Beslutas att vi på nästa sammanträde har en genomgång av medlemsregistret ”MiRiaM”. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

Från distriktskansliet 

Inbjudan till tävlingen ”Hjärnkoll”. Tävlingen kommer för vårt distrikt att vara den 16 maj i 

Upphärad. Lagen skall bestå av tre personer.  

Beslutas att frågan tas upp på kommande månadsmöte där vi förhoppningsvis kan finna 

deltagare till ett lag från Åmål. 

Övrig inkommen post 

- Tackkort från familjen Gregertsen med anledning av föreningens kondoleans i samband med 

Halvor Gregertsens bortgång. 

 

7   Lokalfrågan 

Styrelsen har tidigare konstaterat att föreningen ej fortsättningsvis kommer att ha råd att hyra 

nuvarande föreningslokal. Styrelsen diskuterar vilka alternativ till lokal som kan vara möjliga. 

Beslut 

Ordföranden kontaktar PRO:s ordförande för att diskutera en eventuell gemensam lösning av 

lokalfrågan. 

 

8   Valberedningen 

Efter gjorda val av årsmötet återstår att väljas en ledamot till valberedningen. Årsmötet 

hänsköt denna fråga till styrelsen. 

Beslutas att styrelsen söker vidare efter kandidat. 

 

9   Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt informerar om  

- att resan till Tallinn den 12 – 14 mars med 23 medlemmar från Åmål är genomförd till full 

belåtenhet från deltagarna, samt 

- att resan till Hornborgarsjön och trandansen kommer att vara den 9 april. Redan nu är resan 

fulltecknad. 

 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar om att hon och Anne Byh har deltagit i distriktets kursdag om kost och 

mediciner för äldre och om fallolyckor. 

 

Studiekommittén 

Den 11 april kommer en studiecirkel kring användandet av I-pad att startas. 

 

Festkommitté 

Vi gläds åt att vi fått en grupp som kommer att arrangera en vårfest den 25 maj. Gruppen 

består av Eva och Karl-Erik Olsson, Lisette Lindenström, Lena Kock, Anette Anderling och 

Vanja Sandstedt.  

 

 

10    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 26 mars kommer musikern och historieberättaren Gunnar Svensson från 

Grums för att underhålla. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 
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11   Övriga frågor 
Vårdcentralen 

Ordföranden lyfter den mycket aktuella frågan om att vi i kommunen bara har en vårdcentral.  

Denna skall ge behövd hjälp till kommunens över 12 000 invånare! 

Lena Kock, som är en av våra representanter i Kommunala Pensionärsrådet, refererar från ett möte 

som nyss varit med politiker för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Konstateras kan att regionpolitiken styr över frågan. 

Ärendet kommer fortsättningsvis med all sannolikhet att finnas med på vår agenda.  

 

Marknadscafé 

Lars påminner om att det skall vara marknadscafé den 21 april och att det behövs sex personer som 

hjälper till med detta. 

 

Jubileum 

Lars påminner vidare om att föreningen i år fyller 35 år. 

Beslutas att detta uppmärksammas i samband med festen den 25 maj. 

 

Medlemsavgiften 

Rolf har med förbundets generalsekreterare Peter Sikström kommunicerat runt frågan om reglerna för 

medlemsavgiften.  

Skriftväxlingen vidarebefordras till förbundets stadgekommitté som för närvarande jobbar med en 

översyn av stadgarna. 

 

2019 års årsstämma 

Åmåliterna har tillsammans med Mellerudsbygden fått en förfrågan från distriktet om vi kan vara 

värdar under årsstämman 2019.  Platsen för stämman är Vänersborg. 

Beslutas att vi tackar ja till uppdraget. 

 

Seniorcafé 

Inbjudan har kommit från kommunens folkhälsostrateg Ann-Christine Lövkvist till ett kost-

nadsfritt seniorcafé som skall vara på församlingshemmet den 24 april.  

Ordföranden kommer att informerar om detta på månadsmötet. 
 

12  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas vara den 16 april. 

    

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    
 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

 

Justeras 
 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Lorna Waern, ledamot 


