
Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: måndag 22 oktober 2018 kl 15.00 – 18.00 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

 

Närvarande 

Birgitta Rolöf  ordförande 

Sven Martinsson  vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Lars Gråberg   ledamot 

Britt-Marie Olsson  ledamot 

Berndt Kjellgren  ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Marianne Carlsson   adjungerad, reseansvarig 

Anita Bergstedt  adjungerad, reseansvarig 

 

Anmält förhinder: Kerstin Nilsson, Lorna Waern, Eivor Leander 

 

 

1 Mötets öppnande och val av sekreterare och protokolljusterare 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Till sekreterare 

utses Lena Kock. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll 

utses Sven Martinsson. 

 



2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

 

3 Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 17 

september 2018. Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4 Ekonomirapport 

Kassören informerar om föreningens ekonomi. 

 

5 Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om aktuell medlemsstatistik. 

Två har avlidit och en har avsagt sig medlemskap. 

 

6 Inkommen post  

Från distriktet har kommit ett faktablad om undernäring i Norra 

Älvsborg. Lena Kock tar faktabladet med till KPR för att få belyst hur 

situationen är i Åmåls kommun. 

 

7 Lokalfrågan 

Ordföranden informerar att vi väntar på att få kontraktet påskrivet. 

Berndt Kjellgren är ansvarig för flytten. 

Ordförande ska be Ingela Hedlund om att samla en grupp för att 

rensa här i lokalen. 

 



8 Kaffegruppsfrågan 

Ordförande kommer vid nästa månadsmöte informera om att vi 

behöver ansvariga till kaffegrupperna. Om vi inte lyckas rekrytera nya 

till två grupper kommer kaffegrupperna att läggas ner vid årets slut. 

Alternativet är att var och en själv från januari får ta med kaffe med 

kopp. 

Ledamöterna i styrelsen ska personligen fråga medlemmar om att bli 

med i kaffegrupperna. 

 

9 Förtjänstnålar 

Beslutas att på månadsmöte i november uppmärksamma ansvariga i 

kaffegrupperna med en blomma alternativt choklad. 

 

10 Rapport från distriktets studiedag kring stadgar och rekrytering 

Birgitta Rolöf och Lena Kock informerar. 

 

11 Influensavaccin 

Influensavaccinering kommer att ske i vår lokal torsdag 15 november 

kl 09.30 – 11.00. 

Lars Gråberg ansvarar för kaffeservering tillsammans med Lena Kock, 

Marianne Carlsson och Anita Bergstedt. 

 

12 Genomgång av medlemsregistret ”Miriam” 

Rolf Weibull har en liten genomgång av medlemsregistret ”Miriam” 

för styrelseledamöterna. 

 



13 Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar att det nu är 

fullbokat till Säffleoperan och föreställningen ”Spelman på taket” den 

25 november med Simons buss. Det är fullt i bussen och de har en 

reservlista. 

12 mars erbjuds en kryssningsresa till Riga med Resemakaren. Det 

ingår en delad hytt utan fönster för två, en buffé och två frukostar för 

895 kr. 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar från vårdcentralen Balders besök den 8 oktober 

här i lokalen. 

Lena Kock tar upp om behovet att medlemmarna får röra sig något 

under månadsmötet. Beslutas att Marianne Carlsson erbjuder fem 

minuters pausgymnastik mellan kaffet och programpunkten på 

månadsmötet. 

Festkommittén 

Lena Kock informerar att det blir grötfest här i lokalen torsdag 29 

november kl 18.00. 

Det serveras glögg med tilltugg, gröt med ost- alternativt 

skinksmörgås och dryck samt kaffe med kaka. Treklövern med Ström 

underhåller. I baren finns möjlighet att köpa starköl, snaps, cognac 

och portvin. Anmälan sker genom att sätta in 200 kr på SPF 

Åmåliternas konto senast 22 november. 

Beslutas att Rolf Weibull ansöker om kreditkort på Coop. 

 

 

14 Nästa månadsträff 



Månadsträffen börjar med information från ordföranden och de olika 

kommittéerna. Därefter kommer Ellinor Liljeqvist att berätta och visa 

bilder under rubriken Min farfar och Alfred Nobel. 

 

15 Övriga frågor 

Birgitta Rolöf tar upp att inom kommunen finns personal med ansvar 

för psykisk ohälsa hos äldre. Birgitta Rolöf ska undersöka om det finns 

någon som kan komma till en månadsträff och presentera 

verksamheten. 

 

16 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat 

deltagande. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lena Kock, sekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande Sven Martinsson, vice ordförande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


