
Protokoll nr 7 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 17 september 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 

Gun Dahlberg                    Ledamot 

Sissi Byh                            Ersättare 

Britt-Marie Olsson             Ersättare 

Eivor Leander                    Adjungerad, Studieansvarig 

  

Anmält förhinder: 

Susanne Andersson           Ledamot, Friskvårdsansvarig 

Sven Martinsson                Ledamot 

Ingrid Vedde                                          Reseansvarig 

Jan-Åke Heimer                 Ledamot 

  

1. Mötets öppnande 

   Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

2. Fastställande av dagordning 

   Dagordningen fastställdes och godkändes. 

  

3. Föregående mötesprotokoll 

   Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 20 augusti godkändes. 

  

4. Ekonomisk rapport 

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

   vilken lägges till handlingarna. 

  

5. Medlemsstatistik 

   Lars redovisade nuvarande medlemsläge. Tre nya medlemmar har tillkommit och en 

   redovisas avliden. Vi är nu 522 medlemmar, varav 341 kv. och 181 m. 

  

6. Inkommande post 

   a) Broschyr ang. Anhörigstöd i Åmåls kommun 

   b) Ramavtal för hyra av minibuss från Heintz Bil. 

       Styrelsen beslutade att Kjell får i uppdrag att ta kontakt med Kjell Heinz. 

  

  

  



   c) Nyhetsbrev 2, 30 aug., från V:a Götalandsregionen. 

       Innehåller bl.a. ang. kampanj ” Ett friskare Sverige” i vecka 42. 

       Vi avvaktar för att se om kommunen planerar något. 

   d) SPF-bladet 

       - Höstens kampanj – SPF slår ett slag för det friska. 

       - Höjd pension från 2013 

       - ”Kasta loss med SPF”, resa till Åbo 22-23 april 2013 

         Ta upp intresseförfrågan på månadsmötet. 

       - Adresser till 65-åringar. Lars skickar ut brev till kommunens nyblivna 65-åringar 

         och bjuder in dem till ett möte fredag den 26 april kl. 14.00 i SPF-lokalen. 

    e) Brev från distriktet ang. Erik Larssons Minnesfond. 

        Styrelsen beslutade att använda fonden i de fall där ingen annan önskan finns i 

        dödsannonsen. 

  

7. Rapporter 

    a)Resekommittén 

        I Ingrids frånvaro rapporterade deltagare från styrelsen att Osloresan 5 sept. 

        var en mycket lyckad resa med väl avvägt program och trevliga guidningar. 

    b)Studiekommittén 

        Eivor informerade att en ny omgång stadsvandringar med Gustav W. kommer till stånd i 

        oktober. Ett stort intresse har visats för studiecirkel om Gotland. 

    c)Festkommittén 

        Trivselkvällen –Räkafton den 14/9 blev en lyckad kväll i en fullsatt SPF-lokal. Det 

        var fler anmälda än som fick plats. Uppskattad underhållning av trubaduren Dan 

        Johansson. 

    d) Månadsmötet i augusti fick en uppslutning av drygt 100 medlemmar som bl.a. fick 

        lyssna på amatörteatergruppen ”Skvaller” från Ånimskog. 

    e) Pensionärernas dag 25/10. 

        Gun rapporterade att trubadurerna Anders Falk och Per Nilsson från Säffle kommer 

        att underhålla. Kostnad 2x 800 kr = 1600 kr. 

        Lars ordnar annonsen i PD. 

        Ansvarig för förtäringen är Susanne Andersson med medhjälpare Karin Larsson, 

        Gun-Britt Olsson och Laila ? 

        Värdinna från SPF: Sissi Byh 

        Programmet klart som Lars skriver ut. Några ska engageras att iordningsställa bord 

        och stolar. 

  

8. Valberedning 

    Ann-Charlott Payne – Skoogh är tillfrågad och tackat ja. 

  

9. Möte med nya medlemmar 

    Till mötet med nya medlemmar den 3 okt. skickar Ingela kallelse snarast. 

    Vi informerar om vår verksamhet och visar våra lokaler samt bjuder på 

    kaffe med bröd. Lars och Sissi kan ej delta. 

  

10.Komplettering av möbler till lokalen 

    Kjell rapporterade om kontakter med kommunen och har utlovats 2 bord till 

    styrelserummet samt stolar. 

  



11. Månadsmötet den 24/9 

     Förutom den sedvanliga informationen från styrelse och kommittéer ger Lars 

     någon aktuell trafikinformation. Efter kaffet får vi lyssna till ett resekåseri om ”Möte med 

     Asien” av Nils Sjöström; globetrotter från Göteborg. Som vanligt avslutas mötet med 

     lotteri. 

  

12. Övriga frågor 

     - Influensavaccinering i vår lokal någon gång i okt. – nov. Lars tar kontakt med distrikts- 

       sköterskan 

     - Städning av lokalen för september har utförts av Siv Elgh, Kerstin Andersson och 

       Inger Gustafsson. Styrelsen tackar! 

  

13. Nästa styrelsemöte 

     Nästa styrelsemöte blir måndagen den 22 oktober kl. 14.00. Sten och Ingela ansvarar för 

     kaffet. 

  

14. Mötet avslutas 

     Ordförande tackade styrelsen för visat intresse och avslutade dagens möte. 

     Lars tackades också för gott kaffebröd. 

  

  

Vid protokollet                                                             Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                                             Sten Hedlund 

Sekreterare                                                                    Ordförande 

 


