
 

 

 

 

 
      

      1(2) 

 

Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 18 februari 2019 kl 15.00 - 17.00 

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 

Kerstin Gråberg valberedningen, p 1 - 4 

Anne-Charlotte Skoog valberedningen, p 1 - 4 

Lars Gustavsson valberedningen, p 1 - 4 

 

 

1  Mötets öppnande och val av protokollsjusterare  

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen. Till att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll utses Lena Kock. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

   

3  Föregående mötesprotokoll 

En genomgång sker av protokoll från föregående styrelsemöte från den 21 januari 2019. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4  Valberedningen 

Vid dagens sammanträde deltar valberedningen och Kerstin Gråberg föredrar valberedningens 

förslag. 

I detta sammanhang görs också en avstämning av ärendelistan för årsmötet. 

 

5  Ekonomirapport 

Kassören meddelar att föreningens tillgångar vid dagens datum är 77 361 kr. 
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6  Medlemsstatistik 

Lars Gråberg informerar om att föreningen nu har 484 medlemmar. 

 

7   Inkommen post och andra meddelanden 

Ingen inkommen post att rapportera. 

 

8   Förberedelser inför årsmötet 

Sekreteraren har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för 2018. En genomgång görs 

nu av styrelsen.  

 

9   Rapporter 
Resekommittén 

Anita Bergstedt och Marianne Carlsson informerar om att det är 15 föreningsmedlemmar 

anmälda till Riga-resan som kommer att vara i mars. 

Friskvårdskommittén 

Lena Kock informerar om att hon och Anne Byh kommer att delta i distriktets kursdag i 

Vänersborg den 20 februari. Temat för dagen är fallolyckor och läkemedelshantering. 

Studiekommittén 

Eivor Leander informerar om att starten för studiecirklarna om smartphone och läsplattor 

förhoppningsvis kommer att vara under mars månad. 

 

10    Nästa månadsträff 

Till månadsträffen den 25 mars kommer Agnes Kjellberg från företaget Familjens jurist för att 

informera om framtidsfullmakter. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas. 

 

11   Övriga frågor 

SPF-föreningarna i Mellerud och Åmål kommer att vara värdar vid årets distriktsstämma som 

hålls i Vänersborg den 6 april.  

En genomgång görs inför förberedelserna för värdskapet. 

 

12    Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 18 mars.  

 

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

  

Justeras 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande   Lena Kock, ledamot 


