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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 21 januari 2019 kl 15.00 - 17.30 

Plats:   SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

 

 

Närvarande 

Birgitta Rolöf ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lars Gråberg  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen till vårens första möte i våra nya lokaler. 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf Weibull. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte den 19 november 2018. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören meddelar att föreningens tillgångar vid årsskiftet, 2018-12-31, var 93 700 kr. 

Genomgång sker av kassörens förslag till budget för 2019. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 488 medlemmar. 
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6   Inkommen post och andra meddelanden 

a) Inbjudan från distriktet om en informationsdag kring läkemedel och fallolyckor som 

kommer att vara i Vänersborg den 20 februari. Lena Kock och Anne Byh kommer att delta. 

b) Tackkort från Åsa och Åke Kärnell med anledning av föreningens kondoleans i samband 

med Ulla Kärnells bortgång. 

 

7   Förberedelser inför årsmötet 

Styrelsen gör en avstämning av praktiska förberedelser inför årsmötet.  

Sven Martinsson kommer att vara årsmötesordförande. 

Birgitta Rolöf kommer att hålla parentationen över avlidna medlemmar varvid även 

föreningens sångkör kommer att sjunga. Lorna Waern ordnar ljusstake och ljus. 

Blommor till avgående styrelseledamöter, mötesordförande och mötessekreterare skall 

ordnas.  

 

8   Föreningens uppvaktningar 

Föreningen uppvaktar med blommor vart femte år fr o m när medlemmen fyller 90 år.  

Ordföranden lyfter nu frågan om bukettens storlek. 

Beslutas att buketten skall kosta 200 kr. Om vi sänder blommorna med bud tillkommer 

budavgiften.  

Ordföranden kommer fortsättningsvis att ansvara för uppvaktningarna. 

 

9   Programpunkterna på månadsträffarna 

Ordföranden lyfter frågan kring vad underhållningen vid våra månadsträffar för kosta. 

Beslutas att programpunkterna sammantaget får kosta 12 000 per år. 

 

10  Lokal för månadsträffarna 

Ordföranden lyfter frågan om vi skall byta lokal för föreningens månadsträffar vilket i så fall 

skall gälla från och med augusti månad i år. Ett eventuellt byte av dag för träffarna diskuteras 

också. 

Beslutas att ordföranden diskuterar med representanter för Studieförbundet Vuxenskolan om 

det kan finnas utrymme i Tingshuset. Ärendet återkommer under våren. 

 

11  10-kronan för vistelse i föreningslokalen 

Frågan om vi ska behålla 10-kronan tas upp för diskussion. 

Kassören föreslår att vi för föreningens ekonomi behåller avgiften. Denna avgift genererar  

20 000 – 25 000 kr/år föreningen tillgodo. 

Beslutas att föreningen även fortsättningsvis inkasserar 10 kr per person och aktivitet. 

 

12  Städning av nya lokalen 

Ordföranden lyfter frågan hur vi skall lösa städningen av de nya lokalerna. Vuxenskolan har 

en städerska anställd.  

Styrelsen enas om att ordföranden hör sig för hos Vuxenskolan om även vi kan anlita henne 

för uppdraget. 

 

13  Bilder till hemsidan   

Ordföranden uppmanar styrelsemedlemmarna att ta för vana att fotografera vid våra olika 

aktiviteter för att sedan kunna publiceras på föreningens hemsida. 
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14  Rapporter 

Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar om  

- att det hittills är 15 anmälda till Riga-resan som kommer att vara i mars, samt 

- att Simons Buss redan är bokad för resa till föreställningen ”Chess” i Säffle den  

17 november. 

 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar från senaste KPR-möte som varit den 13 december. 

 

Studiekommittén 

Eivor Leander informerar om att information om fortsättningscirklar är utskickat till 

medlemmarna. Förhoppningsvis kommer cirklar om smartphone och läsplatta att starta i 

februari. 

 

15    Nästa månadsträff 

På månadsträffen den 28 januari kommer Göran Bryntesson från Mangskog för att spela, 

sjunga och berätta under rubriken ”Jössehär`sch glädje med eftertanke”.  Sedvanlig 

information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

16   Övriga frågor 
Kaffekokningen på månadsträffarna 

Berndt Kjellgren ger oss den glada nyheten att föreningen nu fått 2 x 3 personer som kommer 

att ansvara för kaffekokningen.   

 

17    Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 18 februari.  

Till detta möte kallas även valberedningen. 

 

18  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet     

 

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

    

 

Justeras 

 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Rolf Weibull, ledamot 


