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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 19 september 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 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Eivor Leander adjungerad 

 

Anmält förhinder: Lorna Waern 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Gun-Britt Fredriksson. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

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

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar ekonomirapport per dagens datum. Noteras att föreningen har ca 182 000 

kr i tillgångar.   

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 529 medlemmar. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

Kommunala Pensionärsrådet 

Från kommunen har kommit kallelse till pensionärsråd den 22 september. Vid detta tillfälle 

kommer våra representanter att överlämna efterfrågade synpunkter avseende trygghetsfrågor i 

kommunen. 
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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.   

Då våra representanter är förhindrade att delta kommer ej någon att närvara från vår förening. 

 

Medlemsregistret 

Från förbundet har kommit inbjudan till utbildning avseende nya medlemsregistret. 

Utbildningen är vid två tillfällen, den 27 september och 4 oktober i Uddevalla. 

Lars Gråberg och Rolf Weibull kommer att delta. 

 

7   Rapporter 

Studiekommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Friskvårdskommittén 

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 ställdes på 

förra månadsträffen men tyvärr fanns för närvarande inte något intresse för denna kurs.  

 

Boulemästerskap i Helsingborg 

Lars rapporterar att Åmåliternas damer har tagit silvermedalj i förbundsmästerskapet i boule, 

som hölls i Helsingborg i början av september. ”Silverlaget” bestod av Gun Johansson, Iris 

Granlund och Signe Frisk. Medaljörerna kommer att uppvaktas på kommande månadsmöte. 

 

Festkommittén 

Till den planerade ”musikkvällen med tilltugg” 24 september är 32 anmälda.   

Det kommer även sedvanligt att arrangeras ett våffelcafé på marknadsdagen, som är den 15 

oktober. 

 

8    Ansvarig för hemsidan 

Styrelsen beslutar att utse Rolf Weibull och Lisette Lindenström att ansvara för föreningens 

hemsidan från och med det datum då förbundets nya hemsida tas i bruk. 

 

9    Ansvarig för inköp till föreningslokalen 

Styrelsen beslutar att utse Anna-Stina Stenberg som ansvarig för inköpen till förenings-

lokalen. 

 

10    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 26 september kommer Åke Sundelin för att berätta och visa bildspel 

om djur och människor i Kenya. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

       

11   Övriga frågor 

Avsägelse av styrelseuppdrag 

Jan Johansson meddelar att han tyvärr ej längre har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag i 

styrelsen. Hans ansvar för föreningslokalen kvarstår dock. 
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Värdgrupper och kaffegrupper vid  månadsträffarna 

Britt-Marie gavs på förra styrelsemötet uppdraget att se över funktionärslistan för värdgrupper 

och kaffegrupper för månadsträffarna. 

Britt-Marie presenterar nu en aktuell lista över vilka medlemmar som ingår i respektive 

grupper.  

 

Städning av föreningslokalen 

Utförandet av städning av föreningslokalen är ständigt aktuellt.  

Efter diskussion beslutar styrelsen att göra förfrågningar hos städföretag. 

Gun får uppdrag att kontakta olika städföretag med förfrågningar om priser. 

 

Ur medlemsregistret 

Då föreningen har en medlem som inom kort fyller 100 år kommer uppvaktning att göras 

personligen av någon eller några i styrelsen.  

 

 

12  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 24 oktober 2016 i föreningslokalen.  

 

    

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Gun-Britt Fredriksson, ledamot 


