
Protokoll nr 4 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 16 april 2012 kl. 14.00 

Plats: SPF-lokalen, N. Ågatan 2 

  
Närvarande: 
Sten Hedlund                    Ordförande 
Lars Gråberg                     v. Ordförande 
Kjell Persson                     Kassör                                t.o.m. p. 6 
Ingela Eriksson                  Sekreterare                         fr.o.m. p. 7 
Gun Dahlberg                    Ledamot 
Sven Martinsson                Ledamot 
Ingrid Vedde                                          Ledamot 
Sissi Byh                            Ersättare 
Britt-Marie Olsson             Ersättare, sekreterare p. 1 – 6 
Eivor Leander                    Adjungerad 
Anmält förhinder: 
Susanne Andersson           Ledamot       
Jan-Åke Heimer                 Ledamot 
  
1. Mötets öppnande 
   Ordförande öppnade mötet och alla hälsades välkomna. 
  
2. Fastställande av dagordning 
   Dagordningen fastställdes och godkändes. 
  
3. Föregående mötesprotokoll 
   Föregående mötes protokoll från den 21/3 samt protokoll från konstituerande 
   styrelsemöte 12/3 godkändes. 
  
4. Ekonomisk rapport 
   12 medlemmar har ej ännu betalt medlemsavgiften. 
   Ekonomin är fortfarande god. 
   Kjell undrar om stolar behöver kläs om. 
   Förstärkare är reparerad. Kostnad 500:- 
   Boulen äskar pengar till utrustning för utebanan i Hanebol med 3496 kr. Bifalles. 
   Bowlingsektionen äskar bidrag till startavgifter med 1800 kr. Styrelsen avslår begäran. 
    
5. Medlemsstatistik 
   Lars redovisar medlemsläget. 2 nya medlemmar har tillkommit och 1 är avregistrerad. 
   Vi är idag 509 medlemmar. 
  
  
  



6. Läkemedelsombud                                                                                                             2. 
   Medlemmen Ann Byh skall tillfrågas om att vara läkemedelsombud. 
   En inbjudan har inkommit till Studiedag för läkemedelsombud inom SPF N:a Älvsborg 
   onsdagen 2 maj. 
   Beslutades att friskvårdsansvariga Susanne A., Ann Byh och Irma Karlsson deltar. Samma 
   dag är det utbildningsdag för studieombuden där Eivor L. deltar. Eivor anmäler samtliga. 
   Som ersättare i LPR skall Barbro Spjuth tillfrågas. Britt-Marie tar kontakt med henne. 
  
7. Inkommande post 
  a) Protokoll från Distriktsstyrelsen 13/3. 
  b) Inbjudan till Studiedag för läkemdelsombud. se punkt 6! 
  c) Anteckningar från Regionala Pensionärsrådet den 17/2 
  d) Info från Skandia om nya premier från den 1april 
  e) SPF-bladet nr 5/12 informerade bl.a. om frågetävlingen Hjärnkoll. Detta väckte en idé om 
      att ha en frågetävling i föreningen. Styrelsen bordlade frågan men en intresseförfrågan 
      kan göras på medlemsmötet. 
      SPF-bladet nr 6/12 informerar bl.a. om nya bouleregler för pensionärer, om att info om 
      användning av cykelhjälm ökar användandet 
  f) Brev från PRO i Åmål ang. Pensionärsdagen till hösten. 
      SPF har ansvaret i år. Sten har bokat församlingshemmet torsdagen den 25 oktober. 
      Planering av dagen tas upp på nästa styrelsemöte. 
  g) Inbjudan till Öppet Hus ang. Kost och Nutrion den 8 maj från Vård-och omsorgs- 
      förvaltningen. Vi har erbjudits 10-12 deltagare. Förfrågan görs på månadsmötet. 
  
8. Rapporter 
   a) Arrangemangen kring distriktsstämman som Åmål stod värd för blev utförda på ett 
       utmärkt sett. Alla medverkande ska ha ett stort tack för fina insatser. Kommunalrådet 
       Mikael Karlsson satt ordförande för stämman och svingade klubban med bravur. 
       Gustav Wennberg höll ett intressant och komprimerat anförande om Åmåls historia förr 
       och nu. Gun D. hade ordnat med gratis frukt från COOP. Vi hade duktiga värdinnor och 
       trafikvärdar som tog emot gästerna. Maten som serverades stod skolmåltidspersonalen 
       för och den fick med beröm godkänt av alla. 
   b)Studiekommittén 
       Stadsvandringarna har för avsikt att komma igång april-maj. 
       Eivor efterfrågar en studieledare för ”att lära sig hantera ipod – iphone” 
   c)Friskvårdskommittén 
       Gun föreslog en utflykt till sin trädgård på Kotten. Lämplig tid tidigast 10 maj. 
       En utflykt till Ryr-halvön. Lämplig tid när orkideérna står i full blom. 
   d)Festkommittén 
       Informerade att den delvis nya festkommittén ska ha sitt första möte 18/4. 
       Marknadscafé blir det som vanligt på vårmarknaden 21/4. 
   e)Resekommittén 
       Ingrid presenterade ett förslag till Planerade resor för Åmåliterna år 2012, som hon 
       tillsammans med Alice Halfvordsson har tagit fram. Styrelsen antog förslaget. 
  
9. Medlemsmötet 23 april 
   Programmet för medlemsmötet gicks igenom. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar 
   informerar Gun om hjälp vid hjärtstopp, Lars ger trafikinfo med inriktning cykel. 
   Den största tiden ges till årets modevisning med Kari Sandin som konferencier. 
   Sten köper blommor till de medverkande. 
  
  



10.Städning av lokalen                                                                                                      3. 
    Lars har en fungerande lista på de som ställer upp att städa. 
  
11.Övriga frågor 
 - En ny kaffelista för styrelsen görs till nästa styrelsemöte av Ingela 
 - Eivor informerade om KOM-veckan som arrangeras i Åmål den 20 – 26 maj. 
   Frågan ställdes om vi ska deltaga. Eivor undersöker detta. 
 - Erik Larssons Minnesfond har delats upp i var sitt distrikt ( Norra Älvsborg och Bohus). 
   Oklarheter föreligger. Styrelsen beslutade därför att SPF Åmåliterna tills vidare sätter in 
   pengar på den fond som dödsboet önskar. 
- Aktivitet för medlemsvärvning diskuterades. 
  
12.Nästa styrelsemöte 
   Nästa styrelsemöte blir måndagen den 14 maj kl. 14.00. 
  
13.Mötet avslutas 
   Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse samt ett särskilt tack till Gun, som 
   idag stod för kaffet. 
  
  
Vid protokollet 
  
  
Ingela Eriksson                                                             Sten Hedlunnd 
Sekreterare                                                                    Ordförande 
 


