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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 16 mars 2016 kl 15.00-17.00 

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 

Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 

Eivor Leander adjungerad 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

Dahlberg. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 22 februari 2016. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport från 1 januari fram till dagens datum. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 547 medlemmar, 352 kvinnor och 195 män. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

 Inbjudan från distriktet till en seminariedag i Vänersborg den 12 april under rubriken 

”Tema bostad”. Förbundets sakkunnige Fredrik von Platen kommer att delta.  

Föreningens ordförande och vice ordförande kommer att delta. 

 Förbundet nyhetsbrev för februari. 

 Information från distriktets boulesektion om sommarserien i boulemästerskap. 

 Reseprogram från Nysäters Buss. 

 Säsongsprogram från ”Opera på Skäret”. 

 Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet den 10 mars 2016. 
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7   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att cirkeln ”Kom igång med din smartphone” nu kommer att starta. 

Resekommittén 

Lorna informerar om att resan till Läckö – Kinnekulle blir den 16-17 juni. Lorna kommer att 

informera om detaljer för resan på nästa månadsträff. 

Friskvårdskommittén 

Inget att rapportera för närvarande. 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att det blir marknadscafé i föreningslokalen den 16 april. Då 

kommer det även att vara en utställning med verk av deltagarna i akvarellcirkeln. 

 

8    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 21 mars kommer Göte Johansson från SPF Lilla Paris för att berätta 

och visa bilder från Iran.  

Sedvanligt information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

9   Övriga frågor 

Inventarielista 

Inventarielistan över föreningens inventarier i föreningslokalen kommer att upprättas av Rolf 

och Jan. 

Hjärtstartare 

Frågan om inköp av en hjärtstartare till föreningslokalen diskuterades på förra mötet. 

Beslutas att Gun får uppdraget att undersöka kostnaden för inköp. 

Modevisningen på aprilträffen 

Planering sker inför modevisningen i april. 

Förening för alla 

Under våren genomför förbundet en seminarieserie över hela landet kallad ”Förening för 

alla”. Sven deltog i seminariet som varit i Göteborg den 15 mars och ger styrelsen en rapport 

från detta.  

Lokalansvarig 

Rolf meddelar att Birgit Hansson önskar avsäga sig sitt uppdrag avseende föreningslokalen. 

 

10  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 18 april 2016 i föreningslokalen.  

    

11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

Justeras 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Gun Dahlberg, ledamot 


