
Protokoll Nr 1 fört vid SPF-Åmåliternas styrelsemöte 
Tid: 2012-01-23 kl. 14.00 
Plats: SPF-lokalen N. Ågatan 2 
Närvarande: Sten Hedlund Ordförande 
Ingela Eriksson Sekreterare/klubbmästare 
t.o.m. § Kjell Persson Kassör 
Susanne Andersson Friskvårdsansvarig 
Gun Dahlberg Ledamot/friskvårdskommittén 
Ingrid Vedde Reseansvarig 
Britt-Marie Olsson Ersättare 
Fr.o.m § 4 Sissi Byh Ersättare 
Anmält förhinder Lars Gråberg v. ordförande 
Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna till det första ordinarie styrelsemötet för 

året och förklarade mötet öppnat. 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och övriga frågor anmäldes, varefter dag- 

ordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll nr 9/2011 
Mötesprotokollet från den 24 nov. godkändes och lades till handlingarna. 
4. Ekonomisk rapport 
Kjell redovisade resultat- och balansräkning för 2011, bil 1+2. 

Kassarapporten godkändes och bif. protokollet. 
Höjning av medlemsavgiften diskuterades eftersom förbundet har beslutat att 

höja sin andel med 20 kr. Inget beslut fattades. 
Forts. 4. Ekonomisk rapport 
Styrelsen beslutade att, eftersom likviditeten är god, fortsätta att låta 100.000 

kr stå kvar på placeringskonto i SEB, men väljer denna gång att ta en termin 

på 6 mån. 
Vuxenskolan har bidragit med 1000 kr för kulturella inslag som vi haft under 

året på våra fester. 
Styrelsen beslutade att bridgesektionen får inköpa 3 nya bridgebord till en 

kostnad av c:a 4000kr. 
Sten rapporterade att förvaltningschef för Säffle/Åmåls Teknik- och miljö- 
nämnd Inge Larsson meddelat att den förvaltningen nu har ansvar för hyres- 
inbetalningarna från oss samt att pensionärer får 50 kr i rabatt vid inköp av  
halkskydd i vissa affärer. 
Kjell föreslår 200 kr i telefonersättning för följande funktioner i styrelsen: 
Ordförande, v. ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, ordf. i studie- 
kommittén, ordf. i resekommittén. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
5. Medlemsstatistik 
Medlemsantalet uppgår nu till 506 st , varav 329 kvinnor och 177 män. 



3 nya medlemmar, 1 avliden och 6 medlemmar är avregistrerade. 
Informerades om att förbundet kommer att ge ut ett livslångt medlemskort 
i februari. Det kommer dels att delas ut på medlemsmöte och dels gå som 
utskick. 

6. Inkommande post 
- Inbjudan till kursdag om Folkhälsan den 31 jan. i Vänersborg. På 

programmet står bl.a. ” Hörsel och hörselproblematik”. Ingen var villig 

att åka, därför beslutades att i stället ge förslag till programkommittén att 

bjuda in en audionom till ett månadsmöte under hösten. 
- Rekryteringstävling 2012 
- Resegaranti, brev från SPF 
- Föredrag om minnet, brev. Läggs till handlingarna. 
- Protokoll från FS 
- Förbundsstyrelsens beslutade Verksamhetsplan och budget för 2012 
- Tackkort från jubilarer. 
- Programblad från andra SPF-föreningar 
- SPF-bladet 
- Begäran från distriktet om rapportering av musikanvändning i föreningen 

som grund för centralt avtal med STIM 
Ajournering för kaffe och diskussion med valberedningen som inbjudits 
kl. 15.00 till dagens möte. 
7. Rapporter 
a) Studiekommittén 
I Eivors frånvaro konstaterar vi att Programbladet för vårens studiecirkel- 

verksamheter har alla medlemmar erhållit brevledes. 
”Den lysande epoken”, ny studiecirkel för våren, har startat med Lars 

Edström som ledare. 
b) Friskvårdskommittén 
Inget att rapportera. 
c) Resekommittén 
Ingrid framförde några förslag till resor under våren. 
En 1-dagsresa till Varnhem, i Arns fotspår. 
Resa till Norge med bl.a. båttur på Mjösa (2-3 dgr). 
Dagsresa till Oslo var ett annat förslag. 
d) Festkommittén 
Rapporterades att julfesten den 9 dec. avhölls på Kamratgården under 
trivsamma former. Det serverades julbord, fin underhållning av våra 

Musikanter samt sång till eget ackompanjemang av Helena Olsson. 
Vi bjöds också på ett Luciatåg från åk 4 på Södra skolan. 
Den aviserade PUB-afton till den 13 jan. ställdes in. Nytt datum beslöts 
till lörd.18 febr. 
Likaså flyttas trivselkvällen från den 16/3 till den 23/3. 
8. Medlemsmötet 30 jan. 



Planering inför medlemsmötet genomgicks. 
Som vanligt ger ordförande först en del information bl.a om att Åmål ska  
stå värd för SPFs Distriktstämma 2012 den 14 april. 
Därefter ska Balderskliniken informera om hjärt-och kärlsjukdomar, 

eftersom de fick förhinder då de skulle komma till novembermötet. 
Margareta Nilars ska berätta om ”Åmål förr och nu”. 
9. Övriga frågor 
a) Inför årsmötet 
- Kjell Pettersson tillfrågas om att vara mötesordförande. Sten frågar. 
- Kerstin Edvinsson lovar att stå för parentationen 
- Kör och Musikanter tillfrågas om medverkan. Sissi talar med kör- 
ledaren och Sten talar med Svenning L. 
- Representanterna i KPR tillfrågas om att fortsätta sitt uppdrag 
- Förbereda ev. förslag till ledamöter i valberedning 
b) Diskuterades förslag till kulturstipendiat som ska utses på Distrikt- 
stämman. Inget beslut fattades 
c) Lars G. har gett förslag till datum för träff med nya medlemmar, 
29/2 eller 14/3. Inget beslut fattades. 
10. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 20/2 kl 14.00. 
Britt-Marie och Sissi ansvarar för kaffet. 
11.Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 
Vid protokollet Justeras 
Ingela Eriksson Sten Hedlund 
Sekreterare Ordförande 

 


