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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 18 april 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 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Till att jämte ordföraren justera dagens 

protokoll utses Jan Johansson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 16 mars 2016. Protokollet 

läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum. Noteras kan att från förbundet har 

kommit 29 940 kr för 499 medlemmar. Denna summa utgör föreningens andel av medlems-

avgiften.  

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 546 medlemmar, 352 kvinnor och 194 män. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

 Från distriktet har kommit påminnelse om anmälan till distriktsmästerskap i fråge-

tävlingen ”Hjärnkoll” som kommer att vara i Upphärads Bygdegård den 19 maj. Varje 

lag skall bestå av tre deltagare. 

Beslutas att Sven Martinsson och Rolf Weibull ingår i laget. Den tredje deltagaren 

efterlyses på kommande månadsträff.  
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 Inbjudan från distriktet till en utbildningsdag med ”Hälsan i fokus”. Tid och plats är 

den 12 maj i Vänersborg. Gun Dahlberg, Ann-Charlotte Skoog och Lillemor Edström 

kommer att delta.  

 Inbjudan från distriktet om en utbildning för nya styrelseledamöter i Vänersborg den 

28 april. Ingen från vår förening kommer att delta. 

 

7   Rapporter 

Resekommittén 

Lorna informerar om att resan till Läckö – Kinnekulle bara kommer att vara över en dag,  

den 16 juni, kostnad 790 kr/person. Lorna kommer att informera om detta på månadsträffen. 

 

Friskvårdskommittén 

Från regionens sjukvårdsdistrikt föreligger statistik över förbrukningslista på läkemedel där 

invånare över 80 år i Åmåls kommun framstår som mycket stora användare av mediciner. 

Gun har besökt Balderkliniken och lämnat över statistiken till dr Stein Bergheim. 

Statistiken visar antalet personer från ålder 80+ som har över 10 mediciner på recept. 

Gun har i dagsläget inte fått någon återkoppling från läkaren.  

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att det serverades våfflor till 89 besökare på marknadscaféet  

den 16 april. 

Festkommittén planerar en vårlunch på Krokstad Herrgård den 22 maj. Det blir en trerätters 

lunch till en kostnad av 200 kr/person. Busstransport kommer att ordnas.  

 

Programkommittén 

Lars meddelar att programkommittén inom kort skall ha möte för att lägga fast program för 

hösten. Lars förhör sig om Lars-Erik Frendberg även detta år skall kontaktas för en underhåll-

ningskväll? Då Frendberg är en populär underhållare anser styrelsen att han skall tillfrågas. 

Lars efterlyser tips på övriga programinslag för hösten. 

 

8    Nästa månadsträff 

På  månadsträffen den 25 april kommer vi att ha modevisning där medlemmar ur föreningen 

visar dammodet från affärerna HW-Dam och Eleonoras. Det blir sex mannekänger med Kari 

Sandin som konferencier. Då Dressman avböjt medverkan kommer det tyvärr inte att visas 

några herrkläder detta år. 

Hans Dahlberg kommer att underhålla med sång och musik. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

9    Rapport från distriktsstämman 

SPF distriktsstämma ägde rum i Vänersborg den 9 april. Från Åmåliterna deltog Sven 

Martinsson, Lars Gråberg, Gun Dahlberg och Kerstin Nilsson.  

 

Föredragshållare var förbundets generalsekreterare Peter Sikström. Bland annat informerade 

han om att han och förbundsordförande Christina Rogestam lägger mycket kraft och tid på att 

med ledande politiker försöka diskutera frågetecknen i nuvarande pensionssystem och för att 

få till stånd en utvärdering av systemet.  

Noteras kan att stämmodeltagarna röstade igenom en höjning av avgiften till distriktet med  

10 kr per medlem och år. 
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10   Övriga frågor 

Inköp av hjärtstartare till föreningslokalen 

Jan redovisar inkomna offerter på hjärtstartare från tre olika bolag.  

Kostnaden ligger på ungefär 13.500 kr + moms + utbildningskostnader.  

Styrelsen diskuterar ett eventuellt inköp.  

Styrelsen beslutar att ej köpa in hjärtstartare i dagsläget. 

 

Föreningen kommer under hösten att anordna repetitionskurser i hjärt- och lungräddning. 

Hjärt- och lungföreningen kontaktas för att efterhöra om utbildare och kostnader därför.  

 

Ansvarig för hemsidan 

Lennart Fredriksson, som nu är ansvarig för förenings hemsida, har i brev meddelat att han 

gärna ser att han blir ”utbytt”.  Lennart har under en tioårsperiod ansvarat för sidan och då ett 

nytt avtal är tecknat med en ny leverantör och då förmodligen sidan kommer att få ett helt nytt 

utseende ser Lennart det som lämpligt att någon annan tar över.  

 

I samband med att förbundet beslutat om ny utformning av hemsidan gavs direktiv till de 

olika föreningarna om att utse två ansvariga. 

Rolf Weibull är tidigare utsedd som medhjälpare och han kvarstår som en av de ansvariga. 

 

Frågan tas åter upp på kommande styrelsemöte. 

 

11  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 16 maj 2016 i föreningslokalen.  

 

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet    

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare    

 

Justeras 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Jan Johansson, ledamot 


