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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 19 november 2018 kl 15.00 - 17.30 

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 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Kerstin Gråberg valberedningen, p 1 - 4 

Ann-Charlotte Skoog valberedningen, p 1 - 4 

Lars Gustavsson valberedningen, p 1 - 4 

 

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 Berndt Kjellgren. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 22 oktober. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4   Avstämning inför val på årsmötet 

Till dagens möte är valberedningen inbjuden för att tillsammans med styrelsen inför årsmötet 

göra en avstämning av styrelse- och funktionärslistan.  

I valberedningen ingår Kerstin Gråberg, Ann-Charlotte Skoog och Lars Gustavsson. 
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5  Ekonomirapport 

Kassören har meddelat att föreningen vid dagens datum har 91 924 kr i tillgångar. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 495 medlemmar. 

 

7   Inkommen post och andra meddelanden 

-  Från Vara Konserthus – program för våren 

-  Inbjudan till reseledare om resa till Färöarna 

 

8   Lokalfrågan med förestående flytt 

Ordföranden informerar om att hyreskontraktet för lokaler i gamla Tingshuset är påskrivet. 

Föreningen är hyresgäst från och med 1 januari 2019. 

Styrelsen planerar förestående flytt där Bernt Kjellgren är ansvarig. 

 

9    Södra skolans matsal 

Styrelsen kunde konstatera att det vid senaste månadsträffen var mycket av tekniken som inte 

fungerade i matsalen på Södra skolan. Noteras kan att föreningen ej behöver betala hyra 

denna gång. Styrelsen diskuterar nu eventuellt behov av alternativ lokal. 

 

10  Julgåvor 

Ordföranden lyfter frågan om julgåvor till medlemmarna i värd- och kaffegrupperna. 

Beslutas att julgåva överlämnas till gruppernas medlemmar på nästa månadsträff. 

 

11  Rapport från Seniordagen 

I kommunen har varit en s k Seniordag. Dagen var annonserad såsom att SPF var med-

arrangör. Verkligheten var den att inte någon representant från kommunen tagit kontakt med 

föreningen för att planera dagen. Föreningen fick med mycket kort varsel veta att vi under 

dagen kunde presentera föreningen. Då Birgitta var förhindrad att delta höll Sven i 

presentationen för vår räkning. 

 

12  Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt informerar om att resan till Säffleoperan och föreställningen ”Spelman på 

taket” den 25 november är fullbokad. 

 

Vidare kommer Anita att på kommande månadsträff lägga ut en intresselista om en resa till 

Riga i mars 2019. Researrangör är Resemakarn. 

 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar om att Marianne Carlsson under månadsträffarna aktiverar deltagarna 

med pausgymnastik. Ett uppskattat inslag! 

 

Studiekommittén 

Ordföranden hälsar från Eivor Leander och informerar om att en studiecirkel om Dalslands 

historia kommer att starta med Lisette Lindenström som cirkelledare. 

Vidare planeras fortsättningscirkel om smartphone och läsplatta. 
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13    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 26 november kommer Rikard Ohlin med vänner för att sjunga och spela 

visor av Dan Andersson. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

14   Övriga frågor 
Influensaspruta 

Lars Gråberg informerar om att 105 föreningsmedlemmar fick influensaspruta i föreningslokalen den 

15 november.  

Kaffekokningen på månadsträffarna 

Lena Kock påtalar att vi snarast behöver finna medlemmar som är villiga att ordna kaffet.  

Öppet hus 

Ordföranden föreslår att föreningen har ett ”öppet hus” när vi flyttat in i vår nya föreningslokal.  

Nya medlemmar 

Styrelsen diskuterar hur vi bäst skall välkomna nya medlemmar när de kommer till månadsträffarna. 

 

15    Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 21 januari 2019.  

 

16  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Berndt Kjellgren, ledamot 


