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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 24 oktober 2016 kl 15.00-17.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg  vice ordförande 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Gun Dahlberg ledamot 

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

 

 

Anmält förhinder: Rolf Weibull, Britt-Marie Olsson och Eivor Leander 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Lorna Waern. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 19 september 2016. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Föreligger ekonomirapport per dagens datum. Noteras att föreningen har ca 199 000 kr i 

tillgångar.  Dock har ännu ej hyresfaktura från kommunen kommit (ungefär 60 tkr). 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 531 medlemmar. 

 

6   Inkommen post och andra meddelanden 

Information från förbundskansliet 

- information om central uppbörd 

- seniorbladet för september 

- webbseminarium 26 oktober 

- om ny medlemskampanj 
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Från kommunen 

Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 22 september.  

Bl a behandlades trygghetsfrågor i kommunen. 

 

Från distriktskansliet 

- Inbjudan till ordförandeträff i Vänersborg 26 oktober. Sven kommer att delta. 

- Inbjudan till träff om trafik- och trafiksäkerhet i Vänersborg den 22 november. Lars 

kommer att delta. 

 

Tackkort 

Från Gunnar Nordfors, Lasse Ehlén och Gunborg Boberg med anledningen av föreningens 

uppvaktning i samband med deras födelsedagar. 

 

 

7   Rapporter 

Studiekommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Resekommittén 

Önskemål har kommit om en resa till Karlstad och Lerinmuséet. Lorna undersöker intresset 

bland medlemmarna. 

 

Friskvårdskommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att föreningen hade 101 besökare på marknadscaféet i oktober. 

Vidare informerar Gun-Britt om att föreningen skall ha julfest i föreningslokalen den  

2 december. Underhållning är bokad.  

 

Utbildningar 

Lars och Rolf har deltagit i förbundets utbildningar i nya medlemsregistret. 

Rolf och Lisette deltar i pågående utbildning angående föreningens nya hemsida. 

 

 

10    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 31 oktober kommer Lars-Erik Fjellman för att berätta och visa bilder 

om järnhanteringen i Dalsland under 800 år. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

       

11   Övriga frågor 

Städning av föreningslokalen 

Gun har kontaktat Samhall för att få ett kostnadsförslag för städning av golv och toaletter. 

Beslutas att anlita Samhall för städning av föreningslokalen 8 ggr/år att gälla fr o m januari 

2017. 
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Influensavaccination 

Lars meddelar att Balders vårdcentral kommer att erbjuda föreningsmedlemmarna vaccination 

mot influensa i föreningslokalen måndag den 14 november.  

 

Förberedelse inför kommande årsmöte 

Till nästa styrelsemöte skall valberedningen inbjudas. 

 

 

12  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 21 november 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  Lorna Waern, ledamot 


