
Protokoll nr 6 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 20 augusti 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 

Sven Martinsson                 Ledamot 

Ingrid Vedde                                           Reseansvarig 

Sissi Byh                             Ersättare 

Britt-Marie Olsson              Ersättare 

Eivor Leander                     Adjungerad, Studieansvarig 

  

Anmält förhinder: 

Gun Dahlberg                     Ledamot 

Jan-Åke Heimer                  Ledamot 

  

1. Mötets öppnande 

    Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till höstens arbete. 

  

2. Fastställande av dagordning 

    Dagordningen fastställdes och godkändes. 

  

3. Föregående mötesprotokoll 

    Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 14 maj och extra styrelsemöte 11 juni godkändes. 

  

4. Ekonomisk rapport 

    Kjell redovisade resultat- och balansräkning för perioden framtill idag. se bil. 

    En ny DVD-spelare har inköpts för 1700:-. 

    Ang. en stor kaffebryggare för månadsmöten, har Kjell undersökt inköpskostnader. 

    Styrelsen tar upp frågan igen nästa styrelsemöte för att få fler priser att jämföra med. 

    Eftersom Studieförbundet Vuxenskolan har flyttat från lokalen är vi i behov av hyllor i 

    förrådet. 2 st lagerhyllor beslutades att inköpas. 

    Vad gäller övriga möbler tar Kjell kontakt med kommunen för att efterhöra om det finns 

    möbler att låna. 

  

5. Medlemsstatistik 

    Lars redovisade medlemsläget för 2012-08-20. Tio nya medlemmar har tillkommit och tre 

    redovisas avlidna. Vi är nu 520 medlemmar, varav 339 kv. och 181 m. 

  

  

  



6.  Inkommande post 

     - Tackkort från uppvaktade medlemmar 

     - Skrivelse från Riksbrand Utbildarna ang. kostnadsfri utbildning ”Brandskydd i din 

       bostad”. Styrelsen beslutade att lägga ut lista på medlemsmötet om intresse för att delta 

       i en sådan kurs. 

     - Skrivelse från PROs ordförande Sven-Ove Bill ang. samägande av deras sommarhus 

       ”Skogshyddan”. Styrelsen beslutade att Sten tar kontakt med S-O Bill för ett möte med 

       resp. förenings AU. Vårt AU utökat med Sven. 

     - Förslag från medlemmar om ändring av ordningen på  programpunkterna på månads- 

       mötena. 

  

7.  Rapporter 

a)  Studiekommittén 

     Eivor informerade om några ändringar vad gäller studieledare. Information ges på 

     månadsmötet. 

b)  Friskvårdskommittén 

     Susanne informerar på månadsmötet om höstens aktiviteter. 

c)  Festkommittén 

     Ingela informerade om trivselkvällen den 14 sept. Räkfrossa och underhållning av 

     trubaduren Dan Johansson. Anmälningslistor läggs ut på månadsmötet. Info kommer 

     också i PD som vanligt. 

d)  Ingrid informerade om att Osloresan den 5 sept. är fulltecknad med 51 st och 8 reserver. 

     Resa till Julmarknad på Koberg är också planerad. 

  

8.  Valberedning 

     Sten har tillfrågat Göran Wessberg, som tackade nej till uppdraget. 

     Fler förslag uppkom: 

     Gun Johansson tillfrågas av Kjell om hon vill kvarstå. 

     Ann-Charlotte Payne- Skoogh tillfrågas av Ingela om hon vill kvarstå. 

     Ytterligare personer skall tillfrågas. 

     En kurs för valberedningar anordnas av distriktet i oktober. 

  

9. Träff med nya medlemmar 

    Styrelsen beslutade att ha en träff för nya medlemmar onsdag den 3 oktober kl. 14.00. 

  

10.Pensionärernas dag 

     Planeringsmöte inför pensionärernas dag den 25 oktober kl. 16.00 har hållits tillsammans   

     med PRO den 9 juli. Nytt möte den 3 sept. kl. 10.00. 

  

11. Månadsmötet 27 augusti 

      Programmet för månadsmötet gicks igenom. 

      Vårt nya läkemedelsombud Ann Byh presenterar sig. 

      Kommittéerna informerar. 

      Efter kaffet underhåller amatörteatergruppen ” Skvaller” från Ånimskog. 

      Lotteriet avslutar mötet 

  



12. Övriga frågor 

     - Lars informerar att ”Erik Larssons Minnesfond” nu har gått över till distriktet. De ska 

       ge ut kort. Styrelsen förde en livlig diskussion om vad vi skall ge pengarna till. Lars tar 

       upp frågan på nästa distriktsstyrelsemöte. Frågan bordlades. 

     - SPF Åmåliterna blir 35 år 2013. Lars förhörde sig om styrelsen ansåg att detta skulle 

       uppmärksammas. Diskussion fördes och styrelsen kom fram till att mer jämna år kan 

       firas. 

     - Lokalfrågan. Inge Larsson har ej hört av sig, därför beslutade styrelsen att kontakta 

       kommunalrådet Mikael Karlsson. 

     - Lokalen är uthyrd till Hjärt- och lungsjukas förening den 25/8 (Åmålshälja) kostnads- 

       fritt. 

  

13. Nästa styrelsemöte 

      Nästa styrelsemöte blir måndagen den 17 september kl.14.00. Lars ansvarar för kaffet. 

  

14. Mötet avslutas 

      Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet samt tackar Sven för goda små 

      äpplepajer. 

  

Vid protokollet                                                              Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                                              Sten Hedlund 

Sekreterare                                                                     Ordförande 

 


