
Protokoll nr 5 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 14 maj 2012 kl. 14.00 

Plats: SPF-lokalen, N. Ågatan 2 

  
Närvarande: 
Sten Hedlund                    Ordförande 
Kjell Persson                      Kassör                                 
Ingela Eriksson                  Sekreterare    
Susanne Andersson           Ledamot 
Sven Martinsson                Ledamot 
Sissi Byh                            Ersättare 
Britt-Marie Olsson             Ersättare 
Eivor Leander                    Adjungerad 
  
Anmält förhinder: 
Lars Gråberg                      v. Ordförande 
Ingrid Vedde                     Ledamot 
Gun Dahlberg                    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 16/4 godkändes. 
  
4. Ekonomisk rapport 
   Utöver de ibif. resultatrapportredovisade medlemsavgifterna har ytterligare 1400 kr in- 
   kommit. 
   DVD-spelaren i lokalen är försvunnen, vilket är polisanmält. Styrelsen beslutade att inköpa 
   en ny. 
   En kaffebryggare är sönder. Styrelsen beslutade att en stor kaffebryggare för månadsmötes- 
   kaffet inköpes, kostnad c:a 2000 kr och att en liten tas till lokalen från Södra skolan. 
   Våra på konto insatta 100.000 kr har för perioden gett en ränta på 1498 kr. Nästa periods 
   räntesats blir 2,65%. 
  
5. Medlemsstatistik 
   Medlemsläget är nu med 7 st nya medlemmar och 3 st avregistrerade totalt 512 st, varav 
   333 kvinnor och 179 män. 
  
  
  
  



6. Inkommande post 
   SPF-bladet där bl.a. information ges att SPF startat samarbete med Hjärt- och lungfonden. 
  
7. Rapporter 
a) SPF Åmåliterna och PRO Åmål har gemensamt insänt en skrivelse till Hälso-och sjukvårds 
   nämnden i Dalsland angående Bäckefors sjukhus.se bil. Införd också i PD och Värmlands- 
   tidningen. 
b) Ingela rapporterade från Öppet hus ang. Kost och nutrion för äldre som Vård-och omsorgs- 
   förvaltningen anordnat i Församlingshemmet. Bra föreläsning och fina presentationer 
   om kost från olika delar inom äldreomsorgen. Från SPF Åmåliterna medverkade Alice Half 
   vordsson som arrangör. 
c) Susanne och Eivor rapporterade från studiedag för läkemedelsombud, där även Ann Byh 
   deltog. En utbildning för läkemedelsombud kommer. 
d) Programkommittén rapporterade att programmet för hösten är nästan klart. 
e) Rapport från Eivor ang. studiecirklar 
   - 28/5 kl. 9.00 samlas alla som skall vara med på Stadsvandringen i SPF-lokalen. 
   - till Studiecirkeln ”IPAD, IPOD” har Ulla Gustavsson (+ Ingvar) engagerats, första träff 
     blir i v. 22 
   - Studiecirkeln ”Skådat fågel” har haft flera träffar med många intresserade. 
f) Friskvårdskommittén 
   - Susanne informerade från kurs om ”Läskraft”. Samverket och Vuxenskolan i Åmål 
     arbetar med det. 
   - Utflykt till Ryr-halvön planeras. Tidpunkt när orkidéerna blommar. Info i PD. 
   - Förslag om besök i Guns trädgård en vacker sommardag. 
g) Festkommittén 
  - Marknadskaféet hade c:a 100 gäster    
  - Trivselkväll planeras den 14 sept. 
  - Förslag i styrelsen om en grillkväll i sommar t.ex. vid Hanebol. Info i PD om det blir. 
h) Resekommittén 
   - Resan till Öckerö den 22 maj inställd pga för få anmälda. 
   - Resa till Limmareds glashus 28 juni, 610 kr/ pers. 
   - För att få fler intresserade av resorna framkom förslag att föreningen bidrar med kostna- 
     der för till ex. guidning eller entréavgift. 
   Styrelsen föreslår kommittén att utbudet av resor är en-två per höst resp. vår. 
  
8. Val av läkemedelsombud 
    Styrelsen utser Ann Byh som läkemedelsombud i föreningen. 
  
9. Val av ersättare i LPR 
   Ingela uppdrogs att höra med Margareta Mohlin om hon kan ta på sig uppdraget som 
   ersättare i Lokala pensionärsrådet inom Landstinget, HSN i Dalsland. 
  
10.Pensionärsdagen hösten 2012 
    Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Sten, Lars, Susanne och Sven. 
    Möte ska hållas före sommaren. Sten sammankallar. 
  
  
  
  
  
  



11.Månadsmötet 21 maj 
    Programmet för månadsmötet gicks igenom. 
    Lars ger trafikinformation och kommittéerna informerar om det aktuella. 
    Efter kaffet får vår gäst gitarristen och kompositören Torbjörn Karlsson underhålla oss. 
    Som vanligt avslutar vi mötet med lotteriet. 
  
12.Övriga frågor 
   - Kaffelista för nästa verksamhetsår ansvarar Ingela för. Till första höstmötet den 20 aug. 
     beslutas att Sven tar hand om kaffet. 
   - Bowlinggruppens ledare har äskat bidrag med 3500 kr till inköp av tävlingströjor,tävlings- 
     formulär o. likn. Styrelsen bordlägger frågan och beslutar att ha ett extra styrelsemöte för 
     att diskutera policy i ekonomiska frågor. Innan dess ska vi ta reda på hur andra SPF- 
     föreningar gör. 
  
13. Nästa styrelsemöte 
     Nästa styrelsemöte blir höstens första, måndagen den 20 augusti kl. 14.00 
  
14. Mötet avslutas 
     Ordförande tackar styrelsen för ett bra arbete under våren och önskar alla en trevlig 
     sommar. Susanne och Britt-Marie fick ett särskilt tack för gott fika. 
  
Vid protokollet                                                             Justeras 
  
  
Ingela Eriksson                                                             Sten Hedlund 
Sekreterare                                                                    Ordförande 


