
 

 

 

 

 
      

      1(3) 

 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 21 november 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 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Eivor Leander adjungerad 

Alice Halfvordsson valberedningen, punkt 1 - 4 

Ann-Charlotte Skoog valberedningen, punkt 1 - 4 

Kerstin Gråberg valberedningen, punkt 1 - 4 

 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

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

protokoll utses Lars Gråberg. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 24 oktober 2016. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4   Avstämning inför val på årsmötet 

Till dagens möte är valberedningen inbjuden för att tillsammans med styrelsen inför årsmötet 

göra en avstämning av styrelse- och funktionärslistan.  

I valberedningen ingår Alice Halfvordsson, Ann-Charlotte Skoog och Kerstin Gråberg. 

 

5  Ekonomirapport 

Föreligger ekonomirapport per dagens datum. Noteras att föreningen har ca 186 000 kr i 

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

Lars redovisar att föreningen nu har 534 medlemmar. 

 

7   Inkommen post och andra meddelanden 

Från Västra Götalandsregionen, Dalslands Folkhögskola i Färgelanda  

- Informationsblad om ”Välkommen på Dalslandsresa” 

 

 

8   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att det till våren kommer att starta en studiecirkel om naturlyrikern Karl 

Karlsson från Skållerud. Maj-Lis Dolk kommer att vara cirkelledare. 

Eventuellt kommer det också att kunna ordnas en studiecirkel om diktaren Dan Andersson. 

Konversationskurs i spanska språket är också efterfrågad. 

 

Resekommittén 

För dagen inget att rapportera. 

 

Friskvårdskommittén 

Lorna informerar från den uppföljningsträff som varit på Stadshotellet kring undersökningen 

om upplevd rädsla och otrygghet i vår kommun. Undersökningen har genomförts av 

kommunen och polismyndigheten gemensamt.  

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att det är många anmälda till julfesten som kommer att vara den       

2 december i föreningslokalen.  

 

 

9    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 28 november kommer trubadur Lars-Erik Frendberg att svara för 

underhållningen. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

  

     

10   Övriga frågor  
Influensavaccination 

Lars meddelar att den 14 november blev 96 föreningsmedlemmar influensavaccinerade i  

föreningslokalen. Vaccinationen utfördes av personal från Balders vårdcentral.  

 

Hyresfaktura för Södra skolans matsal 

Vår kassör Rolf meddelar att han efter påstötning hos Södra skolans kansli erhållit hyres-

kontrakt för matsalen, som vi använder vid våra månadsträffar. 

 

Nya hemsidan 

Rolf meddelar att föreningens nya hemsida beräknas kunna fungera fr o m den 1 december. 

Fortsättningsvis kommer Rolf Weibull och Lisette Lindenström att sköta vår hemsida. Vidare 

kommer en e-postadress till föreningen att ordnas. 

På vår nästa månadsträff kommer föreningen att avtacka Lennart Fredriksson som under tio 

års tid skött vår hemsida på ett utomordentligt sätt. 
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Vårens program 

Lars och Sven informerar om att vårens månadsträffar kommer att ha följande program: 

Januari – sång och musik, februari – årsmöte, mars – reseföredrag, april – modevisning samt 

information av kommunchef Jeanette Lämmel, maj – underhållning. 

 

 

11  Nästa styrelsemöte och kommande årsmöte 

Nästa styrelsemöte är den 23 januari 2017 i föreningslokalen.  

Årsmötet kommer att vara den 27 februari i Södra skolans matsal.  

 

    

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Sven Martinsson, ordförande  Lars Gråberg, ledamot 


