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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Tisdagen den 24 september 2019 kl 10.00 – 12.35 

Plats:  SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande 

Birgitta Rolöf  ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Lisette Lindenström sekreterare 

Eva Olsson  ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lorna Waern  ledamot, deltog från 11.10 

Inga Eriksson  revisor 

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. Boulebanan vid Nygård där SPF:s medlemmar spelar, ägs av klubben Grodan Boule. De vill nu att 

SPF tar över banan då de inte längre orkar med detta. Mark och byggnad ägs av kommunen men 

sköts i övrigt av klubben. Spelarna är intresserade och kan tänka sig att dela upp ansvaret på en 

ekonomiansvarig, en hus- och banansvarig och en matchansvarig. Styrelsen ser positivt på ett 

övertagande men det måste först ske ett möte med kommunen för att reda ut ekonomi och 

ansvarsfördelning. Berndt Kjellgren, Rolf Weibull och Conny Wittemyr fick i uppdrag att utreda 

förutsättningarna till nästa styrelsemöte. 

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

§6. Ekonomi: Kassören delade ut en resultatrapport som vi gick igenom. Vi har idag 93 174 kr i kassan 

och vi ligger på ett minus av 542 kr. Högtalaranläggning och kanon är inte budgeterade utan kommer 



2 
 

att öka förlusten. I budgeten är det avsatt 7 000 kr för investeringar och vi har till dags dato gjort 

investeringar för 12 400 kr. 

§7. Uthyrningsavgiften: Vid maj månads möte beslöt styrelsen att vid uthyrning av vår lokal, ta 100 kr 

för styrelsemöten och 250 kr vid övriga tillfällen. Styrelsen beslöt att ta tillbaka beslutet och 

bordlägga frågan till nästa möte. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att utreda hur finansieringen 

ska gå till, fasta avgifter vid uthyrning eller fortsätta att ta 10 kr per person. Till arbetsgruppen valdes 

Rolf Weibull, Sven Martinsson och Lisette Lindenström. Rapport skall lämnas vid nästa styrelsemöte. 

§8. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 469 medlemmar, 3 har avlidit, 3 nya medlemmar samt 7 

som är anmälda men ännu inte har betalat. 

Två nya medlemmar presenterades vid förra månadsmötet men det är osäkert om de är medlemmar. 

Dessa ska ringas upp för att se om de vill bli medlemmar då de inte finns i medlemsregistret. 

§9. Inkommen post: Tackkort från Arne Frisk. Ett mejl har inkommit från Kurt Halvarsson angående 

Medpro. Birgitta ringer upp honom. 

§10. Rapporter: 

Studiekommittén: Fortsättningskurs om smartphones har kommit igång med 6 deltagare. En cirkel 

om Dan Andersson startar den 25 september med 6 deltagare i Vuxenskolans lokaler, fler kan delta. 

Det har lagts ut på hemsidan. 

Resekommittén: Till Karlskogaresan är det nu 36 anmälda och priset blir därför 450 kr. Det innebär 

att vi också kommer att få en guidning på Ölme lanthandel. På månadsmötet kommer 

anmälningslistan till Chess den 17 november att läggas ut. 

Friskvårdskommittén: Ett möte är inbokat med ledningen för Medpro den 24 oktober 10.00 – 11.30 

och styrelserna för SPF, PRO och KPR:s ledamöter är inbjudna. Lena Kock samlar ihop frågor som vi 

vill ställa och vi tar upp det på medlemsmötet den 30:e september för medlemmar som vill skicka 

med frågor. 

Vi har fått förfrågan från distriktet att använda oss av den så kallade Jönköpingsmodellen för att 

utvärdera vår vårdcentral. Styrelsen tyckte att det inte var aktuellt för vår del då vårdcentralen har 

funnits så kort tid samt att vi har ett möte med dem inbokat. Vi följer distriktets arbete. 

KPR har haft möte och protokollet kommer att skickas ut till styrelsen och läggas ut på hemsidan. 

Promenadgrupper för Hälsans Stig diskuterades och vi tar upp på månadsmötet om det finns intresse 

för en grupp. Lena Kock, Eva Olsson med flera har gått stigen och funnit att den är dåligt markerad. 

Eva har därför kontaktat Teknik och Fritid med önskemål om bättre skyltning. Berndt Kjellgren ska 

undersöka intresse för promenader på annat håll. 

§11. Vi diskuterade om vi ska ha vaccination mot säsongsinfluensa i vår lokal. Birgitta ringer Medpro 

och hör om det är möjligt. 

§12. Avstämning av beslutspunkter från utbildningsdagen den 13 augusti: 

 Flytta månadsmötena från Södra Skolan till vår lokal fr.o.m. 2020, bordlades 
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 Inköp av kanon och högtalaranläggning till lokalen. Beslut: Inköp snarast, Rolf har undersökt 

marknaden för högtalaranläggningar och de kostar ca 3 000 kr. En kanon kostar ca 5 000 kr. 

Rolf fick tips på personer att kontakta vilken anläggning som kan vara bra. Bordlades till nästa 

möte. 

 Arbetsgrupp för att utse ny valberedning, bordlades.  

 Beachflagga är inköpt och på plats (Lisette). 

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

 Visitkort är inköpta och delades ut. Vi beställde 100 st. men fick 250 st. till samma pris 

(Lisette).  

 Möte för nya medlemmar genomförs den 27 september kl.11.00 i vår lokal. Birgitta, Sven, 

Eva, Lisette, Ingela, Anita, Britt-Marie deltar. Eva lovade att baka bullar till träffen - tackar! 19 

medlemmar är inbjudna. Vi berättar om förmånerna SPF erbjuder och frågar om deras 

önskemål. 

 Inköp av skåp och hyllor till köket. Eva och Karl-Erik har fått tag på skåp och hyllor till köket 

gratis – tack för det! Karl-Erik har gjort en ritning på hur det kommer att se ut. Sven föreslog 

att Bolia ska kontaktas innan vi spikar upp skåpen. 

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

förslaget men Ernst är ännu inte tillfrågad. 

 Internetanslutning. Vi kan använda oss av Vuxenskolans internet men det är dålig signal i vår 

lokal. Enligt Bolia behöver vi en signalförstärkare i lokalen, den kostar ca 100 kr. Ingela 

kontaktar Vuxenskolan om det är OK att vi använder deras internet.  

 Bevakning av distriktets hemsida. Beslut: Lisette bevakar detta. 

 Ringa nya medlemmar – Beslöts att Eva och Lisette gör detta. De ringer de medlemmar som 

inte kommer till träffen den 27:e. 

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

Lisette gör detta. 

 Alla med ansvar för olika aktiviteter ska skicka texter/bilder till hemsidan och FB 

 Dekaler till fönstren i vår lokal. Eva har köpt in dekaler och visade oss dessa, men de ska 

sättas upp först när Bolia har putsat fönstren. 

 Deltagande på höstmarknaden. Eva föreslog att vi ska ha försäljning av lotter, vilket beslöts. 

Lottring finns och vi tar 5 kr st. Enklare vinster ska köpas in, exempelvis från vår webbutik, 

kaffe o.dyl. Visitkorten ska delas ut till intresserade liksom broschyren om Åmåliterna. 

 Ta fram en broschyr om vad Åmåliterna gör. Lisette har gjort en och den accepterades. 

Lisette pratar med Vuxenskolan om de kan kopiera upp den. 

 Facebook-Åmåliterna har nu en egen Facebookgrupp: SPF Seniorerna Åmåliterna. Skicka 

gärna material till sidan, gå in och gör inlägg, dela till dina vänner och gilla sidan! 

§13. Nästa månadsträff 30 september. Lisette berättar om sin resa till Kina. Det blir pausgympa. 

§14. Övriga frågor: På Seniordagen den 8 oktober kommer det att vara två föredragshållare. 

Utställare är SPF, PRO, kommunen och apoteket. Vi tar med reklam- och informationsmaterial och 

beachflaggan. 

Birgitta och Eva åker på utbildning i medlemsregistret Miriam. 

§15. Mötet avslutades. 
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lisette Lindenström   Berndt Kjellgren 

Sekreterare    Ledamot 

 

 

Birgitta Rolöf 

Ordförande 

 

 

 


