
 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndagen den 20 maj 2019 kl 14.00 – 16.45 

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 15.00 

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 Berndt Kjellgren. 

§3. Dagordningen fastställdes.   

§4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

§5. Ekonomi: Vi har fått hyresbidraget från Åmåls Kommun på 27 990 kronor och det avser hela 2019. 

Vi har också fått pengar från förbundet för ytterligare medlemmar som betalat avgiften, ca 2000 

kronor. Pengar har också inkommit för resan till Halden samt för vårfesten, men avräkning mot 

utgifterna är inte klart ännu. Totalt finns i kassan idag 139 657 kronor. 

Kassören fick vid förra mötet i uppgift att undersöka om vi ska införskaffa Swish. Det blir en avgift på 

500 kr/år samt 1-2 kr i avgift för varje betalning. Vi beslöt därför att inte skaffa Swish. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 483 medlemmar och en ny medlem på ingång. Det är ett 

20-tal medlemmar som ännu inte betalat avgiften, vilket ska göras för maj månads utgång. Fem är 

avförda som utträden. 15 påminnelser har gått ut och fem av dessa har betalat. 



§7. Inkommen post: Vi har fått information om möjligheten för medlemmar att ansluta sig till Smart 

Senior som innebär tillgång till ett antal rabatter. Det var också upptaget i senaste numret av vår 

tidning Senioren.  

Allmänna ordningsföreskrifter för Åmåls kommun har gått ut på remiss fram till 30 maj. Vi beslöt att 

inte besvara remissen då vi inte hade några synpunkter på ordningsföreskrifterna. 

Vi har också fått förfrågan från kommunen om vi har behov av feriepraktikanter, vilket vi inte 

behöver. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Ingela har kallat till en träff för cirkelledare onsdagen den 22 maj. Hon vill också 

gärna ha fler som arbetar med studier så att man kan bilda en kommitté. Planering av höstens utbud 

pågår. 

Resekommittén: 23 personer deltog i resan till Halden. Man planerar en ny resa i september/oktober 

men det är inte klart vart resan kommer att gå. Den 17 november är det bokat 48 biljetter till Chess 

på Medborgarhuset i Säffle. Simons buss är bokad men priset är inte klart än. 

Friskvårdskommittén: Planerar att starta poängpromenad i höst. Slingor finns på Hagenberg och 

Örnäs och startkort skulle vi kunna köpa av IFK, kostnad 20 kr/startkort. Kanske vi också kan få frågor 

från dem och på internet kan man säkert hämta också. 

Distriktsstämman avrapporterades på förra mötet. Ett studiematerial finns nu om ofrivillig ensamhet. 

SPF firar 80 år i år och det kommer att bli firande på Post Hotell i Göteborg i höst, inbjudan kommer. 

§9. Städning av vår lokal: Vuxenskolans städerska kan städa vår lokal för 70 kr/timme.  Vi beslutade 

att Birgitta pratar med Vuxenskolan om att städerskan också städar vår lokal från och med 

september, 1 gång/v och toaletterna 2 ggr/v. 

§10. Styrelse och månadsmöte beslöts för hösten som följer: Styrelsemöten 19 augusti, 23 

september, 21 oktober samt 18 november, kl. 14.00 i vår lokal. Månadsmöten den 26 augusti, 30 

september, 28 oktober samt 25 november i Södra skolan 16.30. 

§11. Uthyrning av lokalen: Vi beslutade att hyra ut lokalen för styrelsemöten för 100 kr/tillfälle (få 

deltagare) samt för övriga möten 250 kr/tillfälle. Till nyckelansvarig utsågs Sven som lämnar ut nyckel 

och faktura. Rolf skriver ut fakturor som Sven kan överlämna vid uthyrning. 

Styrelseutbildning: Birgitta föreslog att vi ska ha en utbildning för hela styrelsen under en heldag – 

spana framåt, vad gör vi, vad vill vi med mera. Vi beslutade att genomföra denna utbildning den 13 

augusti i vår lokal mellan 09.00 – 16.00. SPF bjuder på kaffe och lunch. Eva åtog sig att ordna 

förmiddagsfika med smörgåsar och eftermiddagsfika med kaka. 

Facebookgrupp: Lisette föreslog att vi ska bilda en FB grupp för våra medlemmar . Vi beslöt detta och 

Lisette åtog sig att bilda gruppen och sprida information om denna. 

Månadsmötena: Vi diskuterade om det var möjligt att flytta månadsmötena till vår lokal. Vi beslöt att 

de under hösten ska vara kvar på Södra skolan men Birgitta ska prata med Vuxenskolan om det är 

möjligt att vi får använda Tingssalen till detta. 



Märkning av SPF lokalen: Idag står den gamla texten kvar på våra fönster mot gatan. Den bör bytas ut 

mot SPF logga. Antingen kan detta göras genom att byta glasrutorna eller att klistra över de 

nuvarande med plastfilm. Eva ska prata med Två Tryckare om kostnaden för skyltar och Ingela ska 

höra med glasmästaren om kostnad för att byta glas. Vi bordlade ärendet i avvaktan på 

kostnadsförslag. 

Hyresavgift vid användning av SPF lokalen: Idag tar SPF ut 10 kr/person som använder lokalen, både 

vid möten och studiecirklar. Vad gäller möten har vi nu beslutat om en fast avgift istället. Vad gäller 

studiecirklar, föreslog Lisette att ersätta 10-kronan mot en fast avgift per cirkel. Efter diskussion 

beslöt vi att bordlägga frågan. 

§12. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lisette Lindenström   Berndt Kjellgren 

 

 

Birgitta Rolöf 

 

 


