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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 17 september 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 

Eva Olson  adjungerad, festkommittén 

 

Anmält förhinder: Berndt Kjellgren 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Britt-Marie Olsson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 20 augusti 2018. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören informerar om föreningens ekonomi. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om aktuell medlemsstatistik. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

Från distriktet har kommit inbjudan till en studiedag om stadgar och rekrytering. 

Studiedagen kommer att vara i Vänersborg den 3 oktober och Birgitta Rolöf och Lena Kock 

kommer att delta. 

 

7   Lokalfrågan 

Ordföranden informerar om lokalgruppens arbete i frågan. 

Föreningens kontaktman i kommunen är fritidschef Viktor Weiberg. Kommunen kommer att 

hos fastighetsägaren säga upp våra nuvarande lokaler. 

Inriktningen är att föreningen hyr delar av Tingshuset av företaget Bolia Fastighetsförvaltning 

Fortsättning följer med planeringen inför flytten. 

 

8    Marknadscafé 

Föreningen kommer att anordna ett marknadscafé på marknadsdagen den 20 oktober.  

Styrelsen diskuterar om vi ska fortsätta med våfflor och kaffe eller helt enkelt bjuda bulle och 

kaka till kaffet. 

Beslutas att denna gång prova bulle och kaka. Vi beställer bakverken från Rose-Maries 

bageri i Tösse. 

Vidare kommer ordföranden att på månadsträffen efterlysa fler medlemmar som är villiga att 

hjälpa till med arrangemanget. 

 

9     Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar om att antalet anmälda hittills till 

Örebroresan den 4 oktober är 28 personer. 

 

Vidare angående resan till Säffleoperan och föreställningen ”Spelman på taket” så kommer 

denna att ske 25 november med Simons Buss. 

 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar om att den 8 oktober kl 14.00 kommer Balderklinikens chef  

S. Bergheim till föreningslokalen för att informera om och diskutera vårdfrågor.  

Träffen är ett samarrangemang med styrelserna för PRO och SPF SENIORERNA. 

 

Studiekommittén 

Eivor Leander informerar om att vi från studieledaren i italienska fått erbjudande om att 

kunna starta en studiecirkel på fredagar med start kl 15.30. 

Vidare informerar Eivor om att  

- den 10 november kommer Dick Harrison till Åmål för att föreläsa om Dalslands historia 

- film kommer att visas på Saga-Biografen den 9 november under medverkan av en 

stumfilmspianist 

- den 21 november blir det en föreställning i Konsthallen ”Tribut to Bergman” med 

skådespelare från Dramaten. 

 

Festkommittén 

Eva Olsson informerar om att det kommer att arrangeras en FEST för medlemmarna 

torsdagen den 29 november. Om detta kommer ytterligare information på månadsträffen. 
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10    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 24 september kommer Lilla Bandet för att spela och underhålla. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

Med anledning av föreningens 35-årsjubileum kommer träffens deltagare att bjudas kaffe och 

tårta. 

 

11   Övriga frågor 

Föreningens förtjänsttecken 

På fråga från Lars Gråberg meddelar ordföranden att förtjänsttecknet kommer att delas ut på 

kommande månadsträff. 
 

65-årsbrevet 

På fråga från Lars Gråberg angående 65-årsbrevet meddelas att detta sänds ut centralt av 

förbundet. 

 

Bokmässan i Göteborg 

SPF-distrikten i Västra Götalandsregionen kommer att medverka på bokmässan i Göteborg. 

På uppmaning av distriktet har ordföranden sänt över vårt program för hösten som 

information. 

 

12    Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober.  

 

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Britt-Marie Olsson, ledamot 


