
Protokoll nr 9 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 19 november 2012 kl. 14.00 

Plats: SPF-lokalen, N. Ågatan 2 

  

Närvarande: 

Sten Hedlund                    Ordförande 

Lars Gråberg                      v. Ordförande 

Kjell Persson                      Kassör                                 

Ingela Eriksson                  Sekreterare, Klubbmästare 

Susanne Andersson           Ledamot, Friskvårdsansvarig 

Gun Dahlberg                    Ledamot 

Sven Martinsson                Ledamot 

Ingrid Vedde                                          Reseansvarig 

Britt-Marie Olsson             Ersättare 

Eivor Leander                    Adjungerad, Studieansvarig 

  

Anmält förhinder: 

Jan-Åke Heimer                 Ledamot 

Sissi Byh                            Ersättare 

  

  

  

1. Mötets öppnande 

   Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årets sista styrelsemöte. 

  

2. Fastställande av dagordning 

   Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 

  

3. Föregående mötesprotokoll 

   Protokoll från ordinarie styrelsemöte i oktober godkändes och lades till handlingarna. 

  

4. Ekonomisk rapport 

   Kjell redovisade resultat- och balansräkning för perioden fram till idag.se bil.1 

   Redovisning av de 5000 kr som erhölls från Folkhälsorådet för att genomföra Pensionä- 

   rernas dag visade ett överskott på 423 kr, vilket delas upp på tre pensionärsorganisationer. 

  

5. Medlemsstatistik 

   Lars redovisade att 6 nya medlemmar har tillkommit och att 2 medlemmar har avregistre- 

   rats. Nu består föreningen av 531 medlemmar, varav 346 kvinnor och 185 män. 

  

  

  

  

  



6. Inkommande post                                                                                               2. 

   a) Tackkort från uppvaktade medlemmar 

   b) Anhörigstöd, broschyr från kommunen 

   c) Brev till styrelserna i SPF och PRO från sångkören. Diskussion fördes i frågan. 

       Styrelsen beslutade att avstå från att svara. 

   d) SPF-bladet nr 12/12. Dessa finns nu att läsa på hemsidan och behöver i fortsättningen 

       inte rapporteras. 

   e) Protokoll från Distriktsstyrelsen 

  

  

7. Rapporter 

   a) Hyresavtal har tecknats med Heintz Bil ”Ramavtal hyra av minibuss”. 

   b)Friskvårdskommittén.Aktiviteterna pågår som vanligt. 

   c)Studiekommittén. 

       - Cirkeln om gamla hantverk bl. a. påtning startar nu med Terttu Martinsson 

       - Cirkel i geologi finns det önskemål om 

   d)Resekommittén. En plan för resor 2013 presenterades.se bil. 2 

   e)Festkommittén. Information gavs om julfesten med julbord på Dalhall den 6 dec. 

   f) Rapport gavs om studiecirkelledarutbildning anordnad av Vuxenskolan 10 nov. 

       Fem medlemmar som ska leda Gotlandscirkeln och en medlem som leder litteratur- 

       cirkeln deltog.  

   g) Vaccinationen som utfördes av Åmåls Vårdcentral i våra lokaler lockade 71 medlemmar. 

   h) Rapport från utbildningsdag med distriktet där Ingrid, Sissi och Eivor deltog. 

       Åmål liggerlångtframme när det gäller utbud av studiecirklar och övriga aktiviteter. 

    i) Rapport från föredrag om Ålderism av professor Lars Nilsson, Sthlm, anordnat av 

       distriktet. 5 medlemmar deltog. 

    j) Valberedningen ska kontaktas. Sten och Lars ansvarar för det. 

   k) Gåvoprenumeration på Veteranen görs till Åmåls Vårdcentral, Balderkliniken och 

        Biblioteket. 

    l) Angåendejulgåvoratt utdelas på sista månadsmötet beslutade styrelsen att göra en 

        ändring så att endast deltagare i kaffegrupperna och gruppchefer erhåller en chokladask 

        som tack. Övriga gåvor utdelas på årsmötet. 

  m) Styrelsen beslutade att ge ersättningar för telefonkostnader. 

   n) Månadsmötet i oktober besöktes av 50 medlemmar. Kent-Åke Gustavsson från Bengts- 

       fors gjorde ett fint framförande med vackra bilder på Dalslands fåglar. 

  

8. Kommande månadsmöte 26 november 

   Utöver de vanliga informationspunkterna och lotteri ska Lars ge trafikinformation.Ann Byh     

   ska få uppdraget att fråga Apoteket Hjärtat om de kan komma och ge läkemedelsinforma- 

   tion. Som underhållare är trubaduren Lars-Erik Frendberg, Trollhättan, inbjuden. 

   Han får 1500:- + resa. 

  

9. Valberedningen 

    Styrelsen utser Alice Halfvordsson att ingå i nuvarande valberedningen. 

  

10. Övriga frågor 

   -Programkommitténhar arbetat fram vårens program enligt följande:jan. dr Stig Anders- 

     son, Läkare utan gränser,febr.årsmöte,marsÅke Sundelin, två program att välja mellan, 

     aprilmannekänguppvisning,20 majLotta Lagerlöf, sång och musik. 1500:- för 3 pers. 



   -Programbladetbeslutades få ett annat format så att vi själva kan trycka upp det.             3. 

   - Kuvertering för utskick till medlemmarna i januari. Lars bestämmer datum och kallar. 

   - Föreningen fyller 30 år 2013. Styrelsen beslutade att fråga månadsmötet om detta 

     jubileum ska firas. 

   - Angående städning av lokalen så har missnöje från en medlem erhållits via e-post. 

   - Lokalansvarig är Sten, vilket ska upplysas om på anslagstavlan. 

  

11.Nästa styrelsemöte 

    Nästa styrelsemöte blir måndagen den 21 januari 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen. 

    Eivor och Ingrid ansvarar för kaffet. 

  

12.Mötet avslutas 

    Ordförande tackar medlemmarna för visat intresse och önskar alla en God Jul och Ett 

    Gott Nytt År samt tackar Kjell för dagens fika, som var härliga våfflor. 

  

  

Vid protokollet                                                             Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                                             Sten Hedlund 

Sekreterare                                                                    Ordförande  

 


