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Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndagen den 18 mars 2019 kl 15.00 - 17.30 

Plats:   SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande 

Birgitta Rolöf  ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Lisette Lindenström sekreterare 

Eva Olsson  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Britt-Marie Olsson. 

§3. Dagordningen fastställdes.   

§4. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§5. Kassören meddelade att föreningens tillgångar var 67 542 kronor. Föreningen har haft en del 

utgifter i samband med flytten, bland annat ny diskmaskin, cirka 4 700 kronor, tre kondoleanser med 

mera. Vi har ännu inte fått bidraget från kommunen för hyran av lokalen.  

§6. Medlemsstatistik: Tio nya medlemmar har tillkommit i år, elva har lämnat oss varav åtta dött och 

tre har begärt utträde. Vi har i dagsläget 490 medlemmar. Välkomstbrev går ut till nya medlemmar 

och det ombesörjs av Rolf Weibull. Vi beslöt att göra en medlemsträff för nya medlemmar till hösten. 

§7. Tackkort har inkommit från Svenning Leander, Bengt Olegren och Eva Rönnbo med anledning av 

uppvaktningen på deras 90-års dag. 

§8. a. Ingen rapport lämnades från studieansvarig då Ingela Hedlund var sjuk. 
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b. Anita Bergstedt och Marianne Carlsson meddelade att 15 medlemmar deltagit i 

resan till Riga 12 – 14 mars. De planerar nu en resa till Halden och Fredrikstens 

fästning fredagen den 10 maj. Medlemmen Kari Sandin kommer gratis att guida oss på 

fästningen. Färden går sedan vidare till Strömstad där vi intar lunch.  På vägen hem 

besöker vi Ekholmens säteri i Dals Rostock där vi också får en guidning. 

En resa för att se ”Chess” på Medborgarhuset i Säffle är bokad till i höst. 

Styrelsen beslöt att reseansvariga i fortsättningen inte ska behöva betala avgiften för 

den resa de arrangerar. 

c. KPR, Kommunala Pensionärsrådet, har haft sammanträde den 14 mars. Kommunens 

kontaktperson i rådet är Eva Arvidsson. Man gick igenom ett antal frågor, bland annat 

ett nytt reglemente för färdtjänsten. Den nya organisationen inom äldreomsorgen var 

också uppe till diskussion då den föranlett många synpunkter, bland annat i 

Provinstidningen Dalsland. Man diskuterade också Trygg hemgång, hjälp till individen 

efter sjukhusvistelse. Närtrafiken – avropstrafik som ska beställas tre timmar före 

önskad färd, var också uppe på dagordningen. Hela protokollet från KPR finns att läsa 

på vår hemsida. 

§9. Nästa månadsmöte är den 25 mars i Södra Skolan då Agnes Kjellberg från Familjens jurist 

informerar om framtidsfullmakter. 

Nästa styrelsemöte är tisdagen 23 april kl. 10.00 i SPF-lokalen, Tingshuset. Vi kommer då att bjuda in 

kommunens säkerhetssamordnare, Daniel Andersson, friskvårdsansvarige Ann-Christine Löfkvist 

samt anhörigstödjaren Johanna Blomgren. Avsikten är att dessa sedan ska delta på ett månadsmöte i 

höst för information till medlemmarna. 

§ 10. Fredagen den 17 maj blir det vårfest och invigningsfest av de nya lokalerna . 

Till distriktsstämman i Vänersborg kör Birgitta och Lisette. Vi ska vara på plats i Vänersborg 08.30 för 

en genomgång. 

SPF har marknadscafé lördagen den 13 april mellan 10.00 – 13.00 i vår lokal. Britt-Marie Olsson åtog 

sig att köpa in mazarinkaka och kardemummabulle, 120 portioner. 

Den gamla diskmaskinen ska säljas för 500 kronor och Britt-Marie Olsson var intresserad av den, hon 

återkommer i ärendet. 

§ 11. Mötet avslutades. 

Vid protokollet 

 

Lisette Lindeström, sekreterare 

 

Bitgitta Rolöf, ordförande  Britt-Marie Olsson, justerare 


