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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 14 maj 2018 kl 15.00 - 17.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lars Gråberg  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

 

Anmält förhinder: Birgitta Rolöf och Lena Kock 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Berndt Kjellgren. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 16 april 2018. 

Angående föreningens 35-årsjubileum samt utdelning av förtjänsttecken hänskjuts dessa 

ärenden till sammanträdet i augusti. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Enligt kassören inget avvikande att rapportera kring föreningens ekonomi. 

Till dagens datum 14 maj har 18 medlemmar ännu ej betalt medlemsavgiften. 

Kassören kommer att ta kontakt med berörda medlemmar. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 505 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

Information från kommunen 

Då fastighetsägaren bytt låskolv till fastighetens ytterdörr kommer vi att via kommunen  

erhålla ett antal nya nycklar. 

Övrig inkommen post 

Från företaget Familjens Jurist gm Agnes Kjellberg. Jurist från företaget vill gärna komma till 

föreningen för att informera om framtidsfullmakter. 

 

7   Lokalfrågan 

Sven Martinsson informerar om de kontakter som föreningens ordförande har haft. 

Fortsättning följer i ärendet. 

 

8   Rapporter 

Resekommittén 

Marianne Carlsson informerar om att kommittén arbetar med planer för en resa under hösten. 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar om att hon har deltagit i distriktets utbildning för nya styrelse-

medlemmar. 

Studiekommittén 

Eivor Leander informerar om att pågående studiecirklar nu håller på att avslutas för terminen. 

Planeringskommittén 

Kommittén har haft första träffen för planering av föredrag och underhållning på höstens 

månadsträffar. Första månadsträffen under hösten blir den 27 augusti. 

 

9    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 21 maj kommer Jan Olof Nilsson från Falkenberg för att visa bilder och 

berätta under rubriken Lucky Strike; kärlek och dramatik i andra världskrigets skugga. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

10   Övriga frågor 
Distriktet har vidarebefordrat information från förbundet vilka regler som gäller angående 

personuppgifter. Sekreteraren informerar styrelsen om reglerna.  

 

11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas vara den 20 augusti. 

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    
 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

Justeras 
 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Berndt Kjellgren, ledamot 


