
Protokoll nr 8 fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 22 oktober 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 

Gun Dahlberg                    Ledamot 

Sven Martinsson                Ledamot 

Ingrid Vedde                                          Reseansvarig 

Sissi Byh                            Ersättare 

Britt-Marie Olsson             Ersättare 

Eivor Leander                    Adjungerad, Studieansvarig 

  

Anmält förhinder: 

Jan-Åke Heimer                 Ledamot 

  

1. Mötets öppnande 

   Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

2. Fastställande av dagordning 

   Dagordningen fastställdes med utökning av en särskild punkt för lokalfrågan. 

  

3. Föregående mötesprotokoll 

   Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 17 september godkändes. 

  

4. Ekonomisk rapport 

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

   Deltagaravgifterna har hittills inbringat omkr. 25 tusen, prognosen är omkr. 45 tusen 

   Kopieringskostnaderna kan minska om kopieringsapparaten i lokalen utnyttjas till fram- 

   förallt de stora utskicken där vi nu anlitar kommunen och betalar 50 öre/kopia, vilket är 

   c:a 6000 kr/ år. 

  

5. Lokalfrågan 

   Inge Larsson, Teknik och miljöförvaltningen, har haft kontakt med Kjell angående våra 

   fortsatta möjligheter till att hyra lokalen. Kommunen har ännu inte skrivit kontrakt med 

   ägaren, men det ligger inom närmaste tiden.Hyran för oss kommer att bli omkring 55.000kr 

   ( inget påslag för moms). Kommunen kommer att hyra ett år i taget. 

  

6. Medlemsstatistik 

   Lars redovisade nuvarande medlemsläge. Fem nya medlemmar har tillkommit. Vi är nu 

   527 medlemmar, 345 kv. och 182 män. 

   Lars kommer att skicka ut uppgifter om nya medlemmar till alla i styrelsen som har e-post. 

  

  



7. Inkommande post 

a) Tackkort från 2 medlemmar som har blivit uppvaktade på högtidsdagar. 

b) Nyhetsbrev 3 från regionen, vilket innehåller mycket om friskvård. 

c) Inbjudan från kommunen till informationsmöte 23/10 kl. 16.00 ang. förändringar på 

   Åmålsgården. Anslag har satts upp i lokalen och information på hemsidan. 

   Eivor informerar från KPR-mötet att det gavs info om att det skulle ske förändringar 

   men inget om att det skulle ske nedskärningar och omorganisation. Våra representanter 

   i KPR har gjort en skrivelse till både ordf. i Vård- och omsorgsnämnden och ordf. i KPR 

  samt till Kommunstyrelsen. 

d) Brev från Hans Lind, vissångare 

e) Inbjudan till studiedag i distriktet 

   1.den 12 nov. för SPFs läkemedels- och ålderismansvarig ”En dag med prof. Lars Nilsson” 

       Eivor anmäler Ann Byh, Alice H., Marie-Louise W., Sven och sig själv. 

   2.den 30 okt. för studieansvariga och friskvårdsansvariga. 

       Eivor anmäler Sissi och sig själv. 

f) SPF-bladet nr 11 innehåller bl.a Brev till Anders Borg, Ålderism ska motverkas och att det 

    är en positiv medlemsutveckling i landet. 

g) Protokoll från Ditriktstyrelsen 25/9 med bil. ”Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel  

    träder i kraft”. 

  

8. Rapporter 

 a)Folkhälsorådet. Sten, Susanne och Ingela tillsammans med PRO har haft möte med 

    kommunens folkhälsosamordnare Ann-Kristin Löfqvist. Det beslutades om en träff 

    för pensionärerna ang. Fallolyckor ( Tommy Kihlberg, Räddningskåren) och Hälsa 

    (Ulrika Thoresson). Tidpunkt är ännu inte bestämt, kan bli till våren. 

 b)Studiekommittén 

    - cirkelledarkurs lördag 10 nov. Kallelse utskickas till berörda från Studieförbundet 

    - ytterligare en cirkelledare behövs utöver Gittan Byh, Jill Johansson och Sten. 

    - Stadsvandringar med Gustav W. är igång 

    - önskemål om studiecirklar om ”Hur man brygger öl” och om ”Vinprovning” finns. 

    - cirkeln om hantverk behöver fler deltagare 

 c)Resekommittén       

    - Resan till Julmässa på Koberg den 23 nov. har 16 st anmälda. Sista anm.dag 5 nov. 

    - Ingrid föreslår att vi ska satsa på ”temaresor”. 

    - Resan som SPF centralt anordnar ”Kasta loss med SPF” till Åbo har flera anmält sig till. 

      Buss till Sthlm kanske kan ordnas gemensamt. 

 d)Friskvårdskommittén 

    - Rapport från RM i bowling i Sundsvall 4-5 okt. 9 st medlemmar deltog. 3 medaljer 

      erövrades, i klass 2 damer blev Ingela 2:a och Elsa Halldan 3:a, i klass 1 herrar blev 

      Sten 3:a 

    - Zumba för seniorer pågår med många deltagare i Sofias dansskolas regi. 

  

  

  



 e)Festkommittén 

    - Marknadscafét hade endast 30 betalande gäster. Vädret den dagen var ett kraftigt 

      ihållande regn. 

    - Julfest är planerad till den 7 dec. Kommittén har träffats en gång och diskuterat olika 

      alternativ. Inbjudan ska vara klar till månadsmötet 26 okt. 

f)Pensionärernas dag 25 okt. 

   Programmet fastställdes. 

   15.30 Musikanterna spelar fram till 16.00 när mötet börjar 

   Sten hälsar välkommen. Kyrkoherde Hjalmar Fryklind talar om ”Kyrkan - de senaste 

   100 åren”. Trubadurerna Anders Falk och Per Nilsson spelar före och efter kaffet och som 

   avslutning sjunger SPF/PRO-kören. 

   Till köket behövs 4 + 4 personer. Värdinnor 1 från SPF och 1 från PRO. 

   Samling kl. 10 för möblering. Gun, Hans, Sven Kjell och Lars hjälper till. 

   Blomma inköps till H. Fryklind av Sten. Trubadurerna får 2 x 800 kr + reseersättning. 

g) Träff med nya medlemmar hölls i lokalen den 3 okt. 30 st var inbjudna och 11 st deltog. 

h) Träff med nya 65-åringar 26 okt. kl. 14. Hittills ingen anmäld. 

i) Månadsmötet i september besöktes av c:a 60 medlemmar. Nils Sjöström visade bilder från 

   sina resor i Asien. Tyvärr berättade han inte så mycket till bilderna. 

j) Influensavaccinering görs i vår lokal av Vårdcentralen torsdag den 25/10 kl. 9 -12. 

   Kostnad 100:-. Kerstin G. kokar kaffe. 

  

9. Månadsmötet 29 okt. 

   Utöver de vanliga punkterna kommer Kent-Åke Gustavsson från Bengtsfors och visar 

   bilder och berättar om Dalslands fåglar. Han får 1500:- + resa i ersättning. 

   Lars ger trafikinformation. 

  

10.Övriga frågor 

 - Kjell inköper två st ”Torky” att ha på toaletterna eftersom pappershanddukar ej finns 

    att köpa. 

 - Nybörjarbridge kan bedrivas som studiecirkel. Ledare Bengt Karlsson och Bo-Lennart 

    Hjalmarsson. Kjell frågar om material till bridgekursen. Eivor hör med Vuxenskolan. 

 - I protokoll nr 6 p.12 blev felaktigt antal år inskrivet. Det rätta ska vara 30 år sedan SPF 

   Åmåliterna startades 

 - Förfrågan om nyckel 33 är återlämnad från de som spelade kort på måndagskvällar. 

 - Till valberedning har vi nu två medlemmar, Gun Johansson och Ann-Charlott Payne- 

   Skoogh 

  

11. Nästa styrelsemöte 

    Nästa styrelsemöte blir måndagen den 19 november kl. 14.00. Kjell ansvarar för kaffet. 

  

12. Mötet avslutas 

    Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

  

Vid protokollet                                                             Justeras 

  

  

Ingela Eriksson                                                             Sten Hedlund 

Sekreterare                                                                    Ordförande 

 


