
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 18 januari 2016 kl 15.00-17.30 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson ordförande 
Lars Gråberg vice ordförande 
Rolf Weibull kassör 
Kerstin Nilsson sekreterare 
Lorna Waern ledamot 
Gun Dahlberg ledamot 
Britt-Marie Olsson ledamot 
Jan Johansson ledamot 
Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 
Eivor Leander adjungerad 
Alice Halfvordsson valberedningen 
Ann-Charlotte Skoog valberedningen 
Kerstin Gråberg valberedningen 
  
  
1  Mötets öppnande och val av justeringsman 
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att justera dagens protokoll utses Lars 
Gråberg. 
  
2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 
  
3  Valberedningen 
Till dagens möte är valberedningen inbjuden för att tillsammans med styrelsen inför 
årsmötet göra en avstämning av styrelse- och funktionärslistan. 
I valberedningen ingår Alice Halfvordsson, Ann-Charlotte Skoog och Kerstin Gråberg. 
  
4  Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från ordinarie styrelsemöte 23 november 2015 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
  
5  Ekonomirapport 
Kassören redovisar resultat- och balansrapport för 2015. 
Till protokollet noteras att hyresfaktura för föreningslokalen har kommit från kommunen 
upp-gående till 59 364 kr för år 2015 samt inkomsten av ”10-kronan” för år 2015 blev 
36 515 kr. 
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6  Ansvar för medlemsregister och webb 
Ansvariga för medlemregistret är Lars Gråberg och Rolf Weibull. 
Ansvariga för föreningens webb / hemsida är Lennart Fredriksson och Rolf Weibull. 
  
7  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 546 medlemmar, 354 kvinnor och 192 män. 
                                                                                       
8   Inkommen post och andra meddelanden 
1. Information från Dala Värdshus i Rättvik 
2. Information från musikgruppen TonSteget om underhållning 
3. Program från Vara Konserthus 
4. Inbjudan från distriktet om upptaktsmöte i Vänersborg angående boulespel 
5. Kopia av brev från KB Centrumfastigheter Detrem till Säffle kommun såsom lokalhyrare 

av Norra Långgatan 2 (vår föreningslokal som vi hyr i andra hand av kommunen). 
Ordningsregler för trapphusen tas upp i brevet. 

                                                                                                           
9   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att nybörjarkursen i italienska startar den 12 februari. 
                                                                                                                                   
Resekommittén 
Lorna rapporterar från planering av en resa till Läckö med omgivningar. Eventuellt kommer 
även besök på Vara Konserthus att bli aktuellt. 
  
Festkommittén 
Gun-Britt informerar om att festkommittén planerar för en räkafton i föreningslokalen den 13 
februari. 
  
  
10   Kommande månadsträff 
Till månadsträffen i januari kommer Nya Tveta-Trion för att underhålla deltagarna under 
rubriken ”Vårt 60-tal”.  Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas 
samt ytterligare information om rabattkortet ”Smart Senior”. 
  
  
11   Övriga frågor 
Högtalaranläggningen i föreningslokalen 
Lorna påpekar att högtalaranläggningen i föreningslokalen ej fungerar tillfredsställande. 
Sven undersöker med Vuxenskolan. 
  
Pensionärsföreningen i Ånimskog 
Lorna forskar vidare om pensionärsföreningen i Ånimskog. 
  
Vårens program 
Lars sänder programmet till webbansvarig för publicering på hemsidan. 
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12  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 22 februari 2016 i föreningslokalen. 
                                                                 
13 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              
sekreterare                                                                                           
  
  
  
Justeras 
  
  
  
Sven Martinsson                                                            Lars Gråberg 
 


