
 

 

 

 

 
      

      1(3) 

 

 

 

Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 20 augusti 2018 kl 15.00 - 17.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Birgitta Rolöf ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lars Gråberg  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

 

Anmält förhinder: Rolf Weibull 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Lena Kock. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 14 maj 2018. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Enligt meddelande från kassören är kassatillgången 135 170 kr. Inget i övrigt gällande 

ekonomin att rapportera. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 490 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

Tackkort 

Från följande medlemmar föreligger tackkort med anledning av föreningens uppvaktning i 

samband med högtidsdag: från Anna-Stina Olofsson, från Anna-Greta Nilsson, från Gun 

Johansson och från PRO för vår uppvaktning i samband med deras 75-årsjubileum. 

 

Övrig inkommen post 

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

till föreningen för att informera om framtidsfullmakter. 

 

Från Jill Johansson angående problemet med att komma in på ”mina sidor” på föreningens 

hemsida. Frågan hänskjuts till Rolf Weibull. 

 

Från Lars Brink – information om hembygden i historien, Karolinermarschen.  

 

7   Lokalfrågan 

Ordföranden informerar om de kontakter som föreningen haft i ärendet. 

Beslutas att det inom styrelsen bildas en ”lokalgrupp” bestående av Birgitta Rolöf, Rolf 

Weibull, Sven Martinsson, Lena Kock och Berndt Kjellgren. 

 

8    Föreningens 35-årsjubileum 

Styrelsen diskuterar på vilket sätt vi skall uppmärksamma jubileet. 

Beslutas att det omnämns på nästa månadsträff. 

 

9    Föreningens förtjänsttecken 

Styrelsen diskuterar när förtjänsttecken skall delas ut till medlemmar. 

Beslutas att utdelning sker i samband med månadsträffen i september. 

 

10   Underhållning på månadsträffarna 

Beslut 

 Att som hjälp till planeringskommittén kommer vi att hos medlemmarna på månadsträffarna 

efterlysa intressanta föredragshållare och bra underhållare. 

 

11   Månadsträffarnas lotteri 

Styrelsen diskuterar huruvida vi skall fortsätta med lotteriet under månadsträffarna. 

Beslutas att ingen ändring görs. 

 

12   Träff för nya medlemmar 

Ordföranden lyfter frågan om det är aktuellt med en träff för nya medlemmar. Senaste träff 

var den 18 mars i åar. 

Beslutas att vi avvaktar till våren med en träff. 

 

13   Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar om att en resa till Örebro planeras 

med historisk guidning på Örebro slott, lunch på Svampen samt ett besök i Wadköping. 

Preliminärt datum för resan är den 4 oktober. Max deltagare 40 personer. 
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Vidare har våra reseplanerare tankar om att ordna en resa till Säffleoperan och föreställningen 

”Spelman på taket”.  Preliminärt datum är den 11 november. 

 

Reseplanerna kommer att presenteras på månadsmötet. 

 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock föreslår att vi tillsammans med PRO bjuder in Stein Bergheim från Vårdkliniken 

Balder för att få information om våra vårdfrågor. Lena jobbar vidare med denna idé. 

 

Studiekommittén 

Eivor Leander kommer att månadsmötet informera om vilka studiecirklar som startar inom 

kort. 

 

14    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 27 augusti kommer Bertil Wennberg för att berätta under rubriken 

”Livet hos massajerna i Tanzania”. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också 

att lämnas. 

 

15   Övriga frågor 
Kommunala Pensionärsrådet 

Lena Kock rapporterar från senaste möte i Kommunala Pensionärsrådet. 

 

Valberedningen 

Lars Gråberg lyfter frågan om att styrelsen på årsmötet fick uppdraget att utse ytterligare en ledamot i 

valnämnden.  

Ordföranden informerar om att Lars Gustavsson har tackat ja till uppdraget. 

 

Marknadsföring 

Lorna Waern påtalar att vi i föreningen marknadsför oss för dåligt. Detta kan bl a vara referat i vår 

lokaltidning där vi presenterar oss genom referat från våra olika aktiviteter.  

 

Festkommittén 

Till nästa styrelsemöte kallar vi Eva Olsson från festkommittén. 

 

16  Styrelsemöten under hösten  

Styrelsemöten under hösten kommer att vara 17 september, 22 oktober och 19 november. 

    

17  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    
 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

Justeras 
 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Lena Kock, ledamot 


