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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndagen den 19 augusti 2019 kl 15.00 – 17.30 

Plats:   SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande 

Birgitta Rolöf  ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Lisette Lindenström sekreterare 

Eva Olsson  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Ingela Hedlund adjungerad, studieansvarig 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Lena Kock. 

§3. Dagordningen fastställdes.  

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

§5. Ekonomi: Kassören har lämnat en skriftlig rapport då han inte kunde närvara vid dagens möte. 

Våra tillgångar uppgår till 108 026 kr, 2019-08-18. Vi håller budgeten. Hyran för resten av året uppgår 

till ca 20 000 kr. Kassören vill att vi diskuterar och beslutar om vilken nivå våra tillgångar ska ligga på. 

Beslöts att bodlägga frågan. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 468 medlemmar. 13 personer har utträtt ur SPF, en 

person återkommer eventuellt, 4 har avlidit, 3 personer har aviserat att de kommer att lämna SPF vid 

årsskiftet, 2 nya medlemmar samt 5 som är anmälda men ännu ej registrerade. 

§7. Inkommen post: Vi har fått en inbjudan från distriktet till en inspirationsdag i Vänersborg den 19 

september, målgruppen är ordförande, KPR-ledamöter, rekryteringsansvariga samt nyutsedda 

styrelsemedlemmar. Beslöts att Eva Olsson och Lisette Lindenström åker på denna. 

Vi har också fått en inbjudan till ”Vårdcentralsundersökning” enligt Jönköpingsmodellen den 10 

september i Vänersborg. Beslöts att Birgitta Rolöf, Lena Kock, Ingela Hedlund samt Inger Gustafsson 

åker på denna. 
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Tackkort har inkommit från Lars Swensson, Iris Granlund samt Bengt Gälldin. Muntligt tack från Ing-

Brit Salomonsson. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Det finns idag tre Mervetargrupper. Dessa startades en gång av Medborgarskolan 

som inte längre finns. Grupperna överfördes då till SPF även om alla deltagare inte var SPF-

medlemmar. Beslöts att de grupper som redan finns, fortsätter även om inte alla är medlemmar. 

Bildas det däremot nya Mervetargrupper, skall alla deltagare vara SPF-medlemmar. 

Resekommittén: Nästa resa går till Karlskoga och Nobelmuseet samt Kristinehamn den 3 oktober. 

Priset blir 525 kr vid 25 personer och priset kan sänkas om det blir flera. Beslöts att för att fylla 

bussen, bjuder vi in Hemvärnets medlemmar till resan. 

Friskvårdskommittén: Det blir inga poängpromenader i höst då det kräver mycket arbete för att 

genomföra dessa. Beslöts istället att vi ska arrangera promenader längs Hälsans Stig genom Åmål. 

Lena och Ingela försöker få fram ledare till promenaderna. 

§9. Beslöts att ingen depositionsavgift skall tas ut vid utlämnande av nycklar vid uthyrning. Den som 

hyr får skriva under en blankett om att de mottagit nycklarna. 

§10 A. Beslöts att medlemmar har möjlighet att bjuda in gäster till våra aktiviteter vid enstaka 

tillfällen. Medlemmar har företräde vid begränsat antal deltagare. 

§10 B. Beslutspunkter från utbildningsdagen den 13 augusti: 

 Flytta månadsmötena från Södra Skolan till vår lokal fr.o.m. 2020, bordlades 

 Inköp av kanon och högtalaranläggning till lokalen. Beslut: Inköp snarast, Rolf fick i uppdrag 

att undersöka marknaden.Bordlades 

 Arbetsgrupp för att utse ny valberedning, bordlades. 

 Inköp/lån av roll-ups. Beslöts att vi istället köper en s.k. Beachflagga från förbundet. Lisette 

undersöker detta. 

 Utställning till årsmötet, vem, vad, när. Bordlades. 

 Visitkort – Lisette. Beslöts att Lisette ska kolla med SPF angående plånbokskort. 

 Besluta om möte för nya medlemmar i september. Beslöts att genomföra mötet den 27 

september kl.11.00 i vår lokal. Sven, Eva, Lisette, Ingela, Anita eller Marianne, Britt-Marie 

deltar. 

 Inköp av skåp och hyllor till köket. Beslöts att Karl-Erik Olsson och Ernst Lindqvist undersöker 

detta. Vi har behov av 2 högskåp, en bänkskiva samt skåp/hylla ovanför diskbänken. Vi kollar 

på månadsmötet om någon har något av detta att bidra med eller Bolia/kommunen. 

 Beslut om lokalansvar. Utsedda är Karl-Erik Olsson och Ernst Lindqvist. Beslöts enligt 

förslaget. 

 Internetanslutning. Bordlades. 

 Bevakning av distriktets hemsida. Beslut: Lisette bevakar detta. 

 Ringa nya medlemmar – Beslöts att Eva och Lisette gör detta. 

 Göra lista över ansvarsområden och göra uppdragsbeskrivningar. Beslöts att Birgitta och 

Lisette gör detta. 
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 Alla med ansvar för olika aktiviteter ska skicka texter/bilder till hemsidan och FB 

 Dekaler till fönstren i vår lokal. Eva har undersökt detta och plastfilm till 6 fönster kostar ca 

2000 kr. Beslut: Eva beställer 6 plastfilmer och vi sätter dit dem själva. 

 Deltagande på höstmarknaden. Eva har kollat upp och det kostar 350 kr för ett 3 meter långt 

utrymme. Beslut: Eva bokar et utrymme och vi får en bra plats på Kungsgatan. Vi tar med 

eget bord. Vi ska vidare beställa material att ta med till marknadsbordet. 

 Ta fram en broschyr om vad Åmåliterna gör. Birgitta och Lisette tar fram ett förslag. 

 Facebook: Lisette håller på att göra ett konto för Åmåliterna. 

§11. Övriga frågor:  

 Styrelsemötena börjar 13.30 i fortsättningen. 

 Lena tar kontakt med Medpro för att boka ett möte mellan ledningen där och styrelserna i 

KPR, SPF och PRO. 

 I sin roll i distriktets styrelse, är Birgitta kontaktperson även för SPF i Mellerud. Vi beslöt att 

vid tillfälle bjuda in deras styrelse till ett möte. 

 Nästa styrelsemöte flyttas till den 24 september 10.00 – 12.00. 

§12. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lisette Lindenström   Lena Kock 

 

 

Birgitta Rolöf 


