
Protokoll Nr 3 fört vid SPF-Åmåliternas styrelsemöte 

  

  

Tid:                            Onsdag 21 mars 2012  kl. 14.00 

Plats:                          SPF-lokalen N. Ågatan 2 

  

Närvarande:               Sten Hedlund             Ordförande 

                                   Lars Gråberg              v. Ordförande 

                                   Kjell Persson              Kassör 

                                   Ingela Eriksson          bitr.Sekreterare/Klubbmästare 

                                   Susanne Andersson      Friskvårdsansvarig 

                                   Ingrid Vedde              Reseansvarig 

                                   Gun Dahlberg             Ledamot 

                                   Sven Martinsson        Ledamot 

                                   Britt-Marie Olsson     Ersättare 

                                   Sissi Byh                    Ersättare 

  

Anmält förhinder:      Jan-Åke Heimer         Ledamot 

                                   Eivor Leander            Adjungerad, Studieansvarig 

  

  

1.   Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade det 

öppnat. 

  

2.      Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

  

3.      Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från den 20 februari godkändes efter några korrigeringar. 

  

4.   Ekonomisk rapport 

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

Föreningen har en god ekonomi. Kassarapporten godkändes och bif. 

protokollet. 

Ny vattenkokare är inköpt och en högtalare till musikanläggningen ska ev. 

inköpas.  
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5. Medlemsstatistik 

Lars presenterade det aktuella medlemsläget. Vi har idag 507 medlemmar, 

varav 331 kvinnor och 176 män. 2 nya medlemmar och 1 avregistrerad. 

  

6. Inkommande post 

  - FS styrelseprotokoll från den 6 mars 

  - SPF-bladet nr 3/12 innehållande bl.a. medlemsantalet i hela riket 263.827  

    och att förbundet har gjort färdiga brev att användas vid rekrytering 

- e-post ang. hur man loggar in på SPFs ”Min sida” med hjälp av det nya  

   medlemskortet 

  

7. Rapporter 

a) Studiekommittén 

Alla studiecirklar är igång resp. beslutat starta. 

En cirkel ang. handarbeten med Terttu Martinsson startar till hösten. 

Cirkeln om Fågelläten kom snabbt igång och en resa är planerad till 

Hornborgarsjön den 29/3 med egna bilar. 

b) Friskvårdskommittén 

Om intresse finns ska en utflykt göras till våren. 

c) Festkommittén 

Sven Martinsson har tillkommit i festkommittén, men det behövs ytterligare 

några personer. 

Trivselkvällen den 23 mars blev inställd. 

Marknadscafé blir det som vanligt, i år den 21 april, med akvarell- 

utställning. 

d) Resekommittén 

Det blir ingen busstur till Hornborgarsjön p.g.a för sent datum. 

Ingrid har fått en beskrivning om man vill åka på egen hand, vilken hon  

informerar om på månadsmötet och i PD. 

e) Möte för nya medlemmar 

Tio nya medlemmar och 6 st från styrelsen deltog i ett trevligt möte den 

14/3 i SPF-lokalen. Medlemmarna fick information om vår verksamhet, 

fick se sig om i lokalerna och blev bjudna på kaffe innan de gick mycket 

nöjda hem. 

f) Möten 

Konstituerande mötet fick flyttas till måndag 12/3 och styrelsemötet till 

onsdag 21/3 p.g.a. att ordförande hade förhinder. 

8. Medlemsmötet 26 mars 

Balderskliniken kommer för att informera om hjärt-kärlsjukdomar. 

Efter kaffet underhåller estradören Leif Johansson från Kil. Han får 1000:- 

+ reseersättning. 
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9. Övriga frågor 

a) På medlemsmötet den 23 april skall vi ha modevisning. 

    Inger Gustafsson, som tidigare haft ansvar för mannekängerna, 

    tillfrågas om att ta hand om det även i år. Svenning Leander tillfrågas om 

    musik under visningen. 

    Gun D. visar hjärt-lungräddning. Lars ger trafikinformation. 

b) Ny läkemedelsansvarig måste utses efter Sylvi Kaasböll som avsagt sig 

    uppdraget. Styrelsen hade några förslag, men beslöt att avvakta till 

nästa    

    styrelsemöte. 

c) En ersättare i LPR måste utses efter Sylvi Kaasböll. Sissi tillfrågar  

    Ann Byh. 

d) I värdgrupp 1 avgår Birgitta Forslund. I värdgrupp 2 avgår Gun 

    Johansson, Iris Granlund blir chef och Ann Byh tillkommer. 

    I kaffegrupp 2 avgår alla utom Anita Fryklind, som är chef för gruppen. 

    Ingela kontaktar henne ang. nya deltagare. 

e) Förberedelser till Distriktsstämman. 

    - 136 st anmälda från distriktet. Anmäl till kostchefen. Anmälan om  

      avvikande kost inkommer senare 

    - Distriktet betalar för våra funktionärer 

    - Tidningarna PD, Dalslänningeen och TTELA kontaktas av Sten 

    - Styrelsen enades om att utse Elisabeth Andersson, Mo, bildkonstnär, 

      som Erik Larssons Minnesfonds kulturstipendiat 

f) SPF är i år ansvariga för Pensionärsdagen till hösten. Styrelsen beslutar 

   att den ska vara torsdag 25 oktober. Sten bokar församlingshemmet. 

    

10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls måndag 16 april kl. 14.00 

  

11. Mötet avslutas 

Lars tackade för gott kaffebröd och därefter tackade ordförande för visat  

intresse och avslutade mötet. 

  

  

Vid protokollet                                      Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                      Sten Hedlund 

dagens sekreterare                                                   Ordförande 

 


