
Protokoll fört vid Extra styrelsemöte för SPF-Åmåliterna 

  

  

Tid:                            2012-06-11 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            Friskvårdsansvarig 

                                            Gun Dahlberg                     Ledamot/friskvårdskommittén 

                                            Ingrid Vedde                                            Reseansvarig 

                                            Britt-Marie Olsson              Ersättare 

                                            Sissi Byh                             Ersättare  

                                            Eivor Leander                     adjungerad, studieansvarig 

  

Anmält förhinder                Jan-Åke Heimer                  Ledamot 

  

  

  

1. Mötets öppnande 

    Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte. Anledningen till ett extra 

    styrelsemöte uppkom vid förra ordinarie styrelsemöte då det inkommit önske- 

    mål från bowlingansvarige om bidrag till startavgifter m.m. Då beslutades att 

    ha en policydiskussion om ekonomiska bidrag. 

    

2. Kallelse och dagordning 

    Kallelse till mötet har skett via e-post och telefon. 

    Ytterligare frågor till dagordningen anmäldes: 

    a) Pensionärernas dag 

    b) Valberedningen 

    c) Ersättare i HSN 

    d) Medlemsstatistik 

    e) Programkommittén 

    f) Info från kassören                                                                                                       

    g)Info om planerade resor av Ingrid 
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3. Policydiskussion om ekonomiska bidrag 

    En livlig diskussion fördes om och hur medlemmar som representerar 

    föreningen skall erhålla ekonomiskt bidrag. De grupper som diskuterades 

    mest var boule-gruppen och bowling-gruppen vilka har relativt många delta- 

    gare och som deltar i tävlingar på olika nivåer. Styrelsen var enig om att det 

    kan även gälla andra grupper t.ex. bridge,musik,som representerar föreningen. 

  

    Styrelsen beslutade att grupp/person som representerar SPF Åmåliterna i 

    distrikts- eller rikssammanhang får viss ersättning för anmälningsavgift och 

    resor. Den ansvariga för gruppen erhåller 5000 kr/år för att användas till de 

    aktiva. Redovisning sker vid årets slut. Beslutet gäller för en försöksperiod 

    på 1 år. 

  

4. Pensionärernas dag 

    Arbetsgruppen för pensionärernas dag utökas med Gun Dahlberg. 

    Sten rapporterar att Församlingshemmet är bokat från kl. 8.00 den 25/10. 

  

5. Valberedningen 

    Medlemmar till valberedningen diskuterades. Ett förslag uppkom att till- 

    fråga Göran Wessberg. Sten ansvarar för detta. 

  

6. Val av ersättare i LPR (HSN) 

    Styrelsen utsåg Sven Martinsson till ersättare i LPR (Lokala pensionärs- 

    rådet regionalt), där Alice Halfvordsson är ordinarie för SPF Åmåliterna. 

    Kjell överlämnade Frågor inför Pensionärsrådet till den 20/6-12. 

  

7. Medlemsstatistik 

    Lars rapporterade att medlemsantalet har ökat till 516 st. 23 nya medlemmar 

    har tillkommit i år. 

  

8. Programkommittén 

    Lars efterlyste idéer om möjliga underhållare till ett månadsmöte, eftersom 

    programkommitténs förslag till septembermötet ej var möjligt. 

    Nya förslag: 1. Nils Söderström, globetrotter från Göteborg som berättar om     

    sina äventyr tillsammans med bildspel. Sten kontaktar. 

    2. Alf Olsson, riksspeleman från Svanskog. 

  

9. Information från kassören 

    Föreningen har fått ”Befrielse från uppgiftsskyldighet”, vilket innebär att vi 

    ej behöver deklarera på 5 år. 
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10. Information om planerade resor                                                

      Ingrid informerade om att det har blivit för få anmälningar på flera av de 

      resor som var planerade. Styrelsen diskuterade om storleken på utbudet, men 

      kom inte fram till något resultat. 

      Resan till Oslo den 5 sept. beslutades att annonseras  i ordförandebrevet i 

      augusti p.g.a. att anmälan ska vara inne innan det första månadsmötet i höst. 

      Resan till GöteborgsOperan för att se Chess den 9 okt. ska annonseras i PD 

      Kalendariet. Anmälningstiden går ut den 4 juli. 

  

  

Vid protokollet                                                              Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                                              Sten Hedlund 

Sekreterare                                                                     Ordförande 


