
 

Protokoll fört vid SPF SENIORERNA Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   tisdagen den 23 april 2019 kl 10.00 - 12.45 

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, deltog från 11.00 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

Ingela Hedlund adjungerad, studieansvarig 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Rolf Weibull. 

§3. Dagordningen fastställdes.   

§4. Till dagens möte hade tre gäster från Åmåls Kommun inbjudits, Daniel Andersson, 

säkerhetsansvarig, Johanna Blomgren, anhörigstöd och bostadsanpassning samt Malin Sjöberg, 

färdtjänsthandläggare och tillgänglighetsstrateg. 

Daniels arbetsuppgifter är att arbeta med det civila försvaret, beredskap för Åmåls inre säkerhet, 

extraordinära händelser samt säkerhetsskydd. Han bygger upp ett krishanteringssystem och stöttar 

FRG – Frivilliga Resurs Gruppen och gör risk- och säkerhetsanalyser. Om vi vill ha en föreläsning om 

ämnen inom hans område, kan kommunen bidra både ekonomiskt och praktiskt. Exempelvis kunde 

det handla om bedrägerier kopplat till modern teknik. 

Johanna arbetar med personer som behöver stöd i vardagen. Det kan vara olika former av beroende, 

demens eller psykisk ohälsa. Kommunen har en hemsida för anhörigstöd: 



http://www.amal.se/omsorg-och-stod/anhroigstod/. Johanna kommer gärna och har föreläsning för 

våra medlemmar om detta och med gruppuppgifter att diskutera under mötet. 

Malin hanterar färdtjänstfrågor – färdtjänst och riksfärdtjänst, samt hur tillgängligheten ser ut i 

byggnader inom kommunen. Kommunen ger ut ett Seniorkort till alla över 75 år vilket gör det gratis 

att åka med allmänna kommunikationer inom kommunen. Förslag finns att detta skall gälla från och 

med 65 år. 

§5. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§6. Ekonomi: Vi har fått vår del av medlemsavgiften från förbundet – 29 660 kr för 416 medlemmar 

som hittills har betalat sin avgift. Vi har också fått en lista över de 20 medlemmar som ännu inte 

betalat avgiften och Rolf kommer att kontakta dessa.  

Fem kondoleanser har skickats ut. Vi har idag 95 639 kr i kassan. Vi har ännu inte fått hyresbidraget 

från kommunen men Rolf har skickat en begäran att detta skall betalas ut, det avser halva vår hyra. 

Hyran är idag 4665 kr/mån. 

§7. Medlemsstatistik: vi har nu 483 medlemmar. En person har begärt utträde, några har dött men vi 

har inte fått några nya medlemmar under månaden. Det pågår en rekryteringstävling mellan 1 april 

till 15 augusti, vi behöver öka rekryteringen. 

§8. Inkommen post: vi har fått tackkort från Kerstin Hultin och Rudolf Johansson. 

§9.  Rapporter: 

Studiekommittén:  Planering inför hösten pågår. Förslag till cirklar var en om Dan Andersson, datorer 

och övrig ny teknik, vinprovning, trähantverk, matlagningskurs för män, café som mötespunkt en 

gång i veckan, kanske på söndagar, skapa en grupp som spelar tillsammans, möte för alla 

studiecirkelledare, en grupp som äter lunch tillsammans en gång i månaden, promenadgrupp. 

Resekommittén: 23 anmälda till Halden, priset blir 380 kr, sista anmälan är 27 april. 

Friskvårdskommittén hade inget att rapportera. 

Distriktsstämman: Birgitta invald i distriktsstyrelsen. Stämman inleddes med en intressant dragning 

om pensionssystemet av förbundets generalsekreterare Peter Sikström. Ämnet ofrivillig ensamhet 

diskuterades också och det är något vi behöver fundera på hur vi tar upp det. Åmål och Mellerud var 

värdar under stämman. 

Referensgruppsmöte (samtliga föreningar i Åmål träffas 1 g/månad). Man diskuterade högläsning för 

barn på biblioteket och för äldre på äldreboenden. Johan Anderblad håller en inspirationsföreläsning 

om detta den 21 maj på Kulturhuset. En ”Hälsans stig” ska iordningsställas i Åmål och det kommer att 

finnas en app. att ladda ner till denna. Stigen kommer att gå längs Vänern och runt Örnäs. 

§10. Inbjudningar till 65/67 åringar. Peter Sikström har skrivit ett medlemsrekryterande brev som vi 

kan använda. Detta kan vi beställa för 6 kr/st inklusive porto. Vi beslöt att vi vill ha med ett eget brev 

till våra medlemmar men lägger med Peters brev och att vi hjälps åt att dela ut det i Åmål för att 

hålla nere portokostnaden. Bra också om vi kan ringa upp så många som möjligt av dessa. 

http://www.amal.se/omsorg-och-stod/anhroigstod/


Livförsäkringen är ett bra rekryteringsargument. Beslöts att vi går ut med vårt brev i mitten av 

augusti och att Birgitta skriver medlemsbrevet.  

§11. Beslut om att anordna ett informationsmöte för nya medlemmar, tas på nästa styrelsemöte. 

§12. Lisette fick i uppdrag att under Kalendariet i PD informera om vårens sista månadsmöte den 29 

april. 

§13. Övriga frågor: Vi diskuterade att införa Swish och Rolf fick i uppdrag att undersöka hur vi kan 

hantera detta och kostnader. 

§14. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Lisette Lindenström  Rolf Weibull 

 

 

 

Birgitta Rolöf  

 

 

 

 

 

 

 

 


