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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA  Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 16 april 2018 kl 15.00 - 17.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

 

Närvarande 
Birgitta Rolöf ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Lars Gråberg  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Karlsson adjungerad, reseansverig 

 

Anmält förhinder: Kerstin Nilsson, Rolf Weibull, Lena Kock,  

 

1  Mötets öppnande och val av protokollförare och protokollsjusterare  
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll utses Sven Martinsson. Till att föra 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 19 mars 2018. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 
Kassören har meddelat att föreningen vid dagens datum har 131 036 kr i tillgångar. 

22 medlemmar har ännu inte erlagt årets avgift. 

Inget i övrigt gällande ekonomin att rapportera. 

 

5  Medlemsstatistik 
Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 501 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 
 

Tackkort har kommit från Anna-Stina Olofsson och Anna-Greta Nilsson för uppvaktning på 

deras 95- resp. 90-årsdag 

 

 

7   Lokalfrågan 

 

Ordföranden har varit i kontakt med PRO:s ordförande, som upplyst att frågan skall tas upp 

på kommande styrelsemöte. 

 

 

8    Förtjänsttecken 
 

Beslutades att utdela förtjänsttecken till tre medlemmar vid månadsträffen i maj, då även 

föreningens 35-åriga tillvaro skall ihågkommas. 

 

 

9   Rapporter 
Resekommittén 

Resan till trandansen vid Hornborgarsjön och besök i Varnhems klosterkyrka ägde rum den 9 

april med full buss med nöjda deltagare. 

 

 

10    Nästa månadsträff 
På månadsträffen den 23 april med modevisning kommer inga herrkläder att visas. Dressman 

ställer inte upp.  Sedvanlig information från kommittéerna kommer att lämnas. 

 
 

12  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte beslutas vara den 14 maj. 

 

 

13  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Lars Gråberg,  tillfällig sekreterare 

 

 

Justeras 

 
 

Birgitta Rolöf,  ordförande  Sven Martinsson      ledamot 


