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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 22 februari 2016 kl 15.00-18.00 

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 

 

 

1  Mötets öppnande och val av justeringsman 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att justera dagens protokoll utses Rolf 

Weibull. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 18 januari 2016. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar  

- ekonomirapport för tiden 2016-01-01—02-22 

- resultat- och balansrapport för 2015, vilken kommer att redovisas på årsmötet 

- förslag till budget för 2016, vilket kommer att presentras på årsmötet såsom styrelsens 

budgetförslag för 2016. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 549 medlemmar, 355 kvinnor och 194 män. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

a) Från distriktet: 

- inbjudan till distriktsstämma i Vänersborg den 9 april 

- inbjudan till frågetävlingen ”Hjärnkoll” 

b)  Erbjudande från Medborgarhuset i Säffle den 12 mars om att få se föreställningen                                                                                         

”Evert Taube i våra hjärtan” till specialpris för SPF medlemmar. 

c) Meddelande från kommunen om att nytt hyreskontrakt för föreningslokalen kommer. 

d) Erbjudande från Skandia försäkring genom rådgivare Daniel Qvist, Uddevalla om att 

han gärna kommer till föreningen för att informera. SPF har gruppförsäkring i detta 

försäkringsbolag. 

e) Tackkort från Gunvor Andersson med anledning av föreningens uppvaktning på 

högtidsdag. 

f) Tips från föreningsmedlem om att det skulle vara värdefullt om någon av de 

nyanlända från t ex Syrien kunde komma på ett föreningsmöte och informera om deras 

väg hit samt seder och bruk i landet de kommer ifrån. 

g) Nyhetsbrev från förbundets generalsekreterare Peter Sikström om bl a det nya 

medlemsregistret. 

h) Brev från Åke Sundelin med erbjudande om visning av olika bildspel. 

i) Inbjuden från förbundet till konferens under rubriken ”Förening för alla”. Det kommer 

att vara sju konferenser på temat runt om i landet. 

Beslutas att Sven Martinsson deltar i konferensen som är förlagd till Göteborg den 15 

mars. 

     

7   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att nybörjarcirkeln i italienska har nio deltagare. 

Eventuellt kommer en matlagningskurs att startas.  

       

Resekommittén 

Lorna rapporterar att hon väntar in anbud från bussbolag om planerad resa till Läckö – 

Kinnekulle 16-17 juni. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun inbjuder till ”picknick i det gröna” hemma i hennes trädgård någon gång i maj månad. 

 

Festkommittén 

Inget att rapportera för närvarande. 

 

 

8     Avstämning inför årsmötet 

En avstämning görs inför planeringen av årsmötet. 

 

 

9     Ombud till distriktsstämman 

Beslutas att föreslå årsstämman att Lars Gråberg, Sven Martinsson och Gun Dahlberg deltar 

som ombud i distriktsstämman i Vänersborg den 9 april. 
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10   Övriga frågor 

Kondoleanser 

Kassören lyfter frågan om kondoleanser från föreningen.  

Beslutas att om det inte i dödsannonsen hänvisas till någon fond sänder vi kondoleansen till 

Rädda Barnen. 

 

Inventarielista 

Inventarielistan över föreningens inventarier i föreningslokalen behöver aktualiseras. 

Beslutas att Rolf Weibull och Jan Johanson ges uppdraget att utföra detta. 

 

Överförmyndarnämnden 

Åmål ingår i samarbete kring överförmyndarfrågorna med kommunerna Bengtsfors, Säffle 

och Årjäng. 

Eivor Leander meddelar att enheten gärna kommer ut för att informera om verksamheten. 

 

Hjärtstartare 

Jan Johansson aktualiserar frågan om föreningen skall köpa in en hjärtstartare till förenings-

lokalen. Beslutas att frågan bordläggs till nästa möte. 

 

 

11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 16 mars 2016 i föreningslokalen.  

 

    

12 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson    

sekreterare      

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson   Rolf Weibull  


