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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 22 augusti 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 

Eivor Leander adjungerad 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Britt-Marie Olsson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista med tillägget övriga frågor. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

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

läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum. Noteras kan att kassabehållningen är 

181 800 kr. Dock har inte hyresfaktura på ca 60 000 kr från kommunen kommit ännu. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 533 medlemmar, 345 kvinnor och 188 män. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

Enkät om trygghetsfrågor 

Från kommunen har kommit en enkät som tar upp trygghetsfrågor för pensionärer i Åmåls 

centrum. Undersökningen görs i samverkan med polismyndigheten. 

Styrelsen ser frågan som mycket angelägen och beslutar att enkäten tas upp på kommande 

månadsträff. 
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Regional konferens 

Förbundet har inbjudit till regionala konferenser runt om i landet.  Vår förening är inbjuden 

till Göteborg den 20 september. Samlingsnamnet för konferenserna är ”Mitt i mandat-

perioden”. Förbundsordförande Christina Rogestam kommer att delta. 

Konferenserna vänder sig i första hand till ledamöter och ersättare i pensionärsråden.   

Inbjudan överlämnas till våra valda representanter i pensionärsrådet. 

 

Tackkort 

Från Gun Olsåker har föreningen fått tackkort med anledning av uppvaktning på högtidsdag. 

 

Från Kulturbruket på Dal 

Kulturprogram för hösten 2016. 

 

 

7   Rapporter 

Om föreningslokalen 

Ordföranden informerar om att han varit i kontakt med Helen Halvardsson, adm. chef vid 

Säffle-Åmål teknik- o fritid. Ärendet var att få till stånd en gemensam träff mellan oss, 

kommunen och fastighetsägaren, där vi tar upp aktuella frågeställningar.  

Inget svar har kommit. Vi tar förnyad kontakt! 

 

Hemsidan 

Lennart Fredriksson kommer att ansvara för hemsidan fram till dess förbundets nya hemsida 

tas i bruk. Därefter kommer Rolf Weibull och Lisette Lindenström att ta över ansvar och 

arbete med föreningens hemsida. 

 

Studiekommittén 

Inför starten av höstens olika aktiviteter har Eivor tagit emot många telefonförfrågningar om 

olika studiecirklar. 

 

Resekommittén 

Lorna informerar om att föreningen har 20 biljetter till föreställningen ”My Fair Lady” i 

Säffle den 23 oktober. Lorna lägger ut anmälningslista på månadsträffen. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun informerar om att ”Allsången” startar i föreningslokalen den 17 september. 

 

Lars informerar om att boulesektionen har arrangerat det årliga mötet med SPF Hammarö där 

ett 30-tal medlemmar besökte oss för tävlingar och trevlig samvaro. 

 

Föreningen har fått offert på HLR-kurs att arrangeras under hösten. Utbildningen kan ske 

gruppvis med 10 deltagare per grupp. Kostnad per deltagare är 200 kr.  Frågan ställs på 

månadsträffen om intresse finns för utbildningen. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att festkommittén arrangerar en musikkväll med tilltugg i 

föreningslokalen den 24 september. Gun-Britt lägger ut anmälningslista på månadsträffen. 
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Medlemsbrev  

Information om studiecirkelverksamheten samt höstens program är nu distribuerat till alla 

föreningsmedlemmar. 

 

 

8    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 29 augusti kommer riksspelman Alf Olsson från Svanskog för att 

berätta och underhålla med musik. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

       

9   Övriga frågor 

Lars tar upp följande: 

a)  En blomma/gåva överlämnas till Birgit Hansson som tack för mångårigt nedlagt 

arbete med skötsel av föreningslokalen. 

b) Vi saknar medlemmar i månadsträffarnas värdgrupper.  

Britt-Marie får uppdraget att värva nya gruppmedlemmar. 

c) Lars kommer att lägga ut en teckningslista för städning av föreningslokalen på nästa 

månadsträff. 

 

10  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 19 september 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  Britt-Marie Olsson, ledamot 


