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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndagen den 21 oktober 2019 kl 13.30 – 15.40 

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 

Lena Kock  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Lena Kock. 

§3. Dagordningen fastställdes.  

§4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och följande ändringar gjordes: § 6 ändrades till ”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 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 första meningen ändrades: Vid maj månads möte beslöt styrelsen att vid uthyrning av 

vår lokal, ta 100 kr för styrelsemöten och 250 kr vid övriga tillfällen.” Efter dessa ändringar, lades 

protokollet till handlingarna. 

§5. Idag finns 104 525 kr i kassan. Det är bara smärre poster som tillkommit sen förra mötet. 

Fakturorna från Karlskogaresan har ännu inte inkommit och dessa uppgår till ca 15 000 kr. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 473 medlemmar, 1 har avlidit, 4 nya medlemmar samt 8 

nya som är anmälda men ännu inte har betalat. 

§7. Inkommen post: Tackkort från Gunnar Nordfors som fyllt 100 år och kort från Jan Johansson vid 

hustruns död. 

Inbjudan till utbildning i Miriam den 5 november, Eva och Birgitta kommer att delta. 
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§8. Rapporter: 

Resekommittén: Lisette meddelade att vi fått inbjudan från Resemakar´n till deras reseträff i mars 

nästa år och resan går till Helsingfors. Beslöts att vi erbjuder denna resa till medlemmarna och att vi 

tar upp det på månadsmötet den 28 oktober. Vi deltar i resan den 10 mars och sista anmälningsdag 

är den 15 december. 

Friskvårdskommittén: Styrelserna i SPF och PRO kommer på torsdag den 24 att träffa ledningen för 

Medpro 10.00 – 11.30 Vi har fått ett antal frågor från medlemmarna på förra månadsmötet och Lena 

går igenom dessa för att ta upp dem på mötet. 

Vi kommer att gå ut med inbjudan att en söndag i höst tillsammans gå Hälsans Stig och därefter 

dricka kaffe på lämpligt café.  

§9 Anna-Stina Stenberg har avsagt sig uppdraget som husfru för SPF. Wanja Sandstedt har åtagit sig 

uppdraget och Vivi-Anne Eriksson har åtagit sig att ansvara för tvätten. 

§10. Boulehallen: Arne Frisk har avsagt sig ansvaret för boulen. Arbetsuppgifterna har därefter 

fördelats som följer: Conny Wittemyr ansvarar för lokalerna samt utebanan på Hanebol, Ann 

Wittemyr ansvarar för ekonomin, Astrid Mattsson och Ann Wittemyr ansvarar tillsammans för lagens 

spelningar/tävlingar. Under 2018 spelade ca 1600 personer boule. Man spelar året om. SPF ställer sig 

positiva till att ta över kontraktet för Grodan Boule under förutsättning att vi kommer överens med 

kommunen. Birgitta, Berndt och Rolf kommer snarast att ha ett möte med kommunen för att 

diskutera villkoren. Budgeten för SPF Åmåliternas boulesektion för år 2020 bifogas. 

§11. Medpro kommer att vaccinera oss mot influensa i vår lokal den 20 november 13.30 – 15.30. 

§12. Vid månadsmötet den 28 oktober kommer vi att lämna en rapport från mötet med Medpro, 

informera om protestlistan och samla in fler namn samt informera om Helsingforsresan i mars 2020. 

§13. Övriga frågor: Avgiften vid uthyrning av lokalen bordlades till nästa möte.  

De insamlade namnen på protestlistan skall tillsammans med PRO:s listor, lämnas över till 

kommunen förslagsvis den 30 oktober om detta också passar PRO. Lisette kontaktar kommunen för 

att stämma av datum och tid att träffa Mikael Karlsson eller Ewa Arvidsson. Birgitta, Lisette och Bibbi 

på PRO träffar kommunen.  

Avstämning av Seniordagen den 8 oktober; Bra längd på arrangemanget men den första föreläsaren 

var dåligt förberedd, Apotekets förläsare var mest intressant. Ljudanläggningen fungerade dåligt, 

många hade svårt att höra. Man måste också ha en mikrofon för publikfrågor, nu hördes inte dessa. 

Filmen om Carl-Jan kunde inte visas p.g.a. teknikkrångel.  Vuxenskolan hade inte förberett tillräckligt . 

Marknadscaféet hade ca 55 gäster och det var ett bra resultat. Folk kom hela tiden och satt länge och 

umgicks. Vårt stånd på marknaden besöktes också av många och lotteriet var mycket uppskattat. Bra 

att vi syns i publika sammanhang. 

Företagskort: Coop kommer snart att upphöra med korten och erbjuder istället en app för telefonen 

och att den som handlar, får identifiera sig med bank-ID.  

Kaffegruppen kan tänka sig att fortsätta även nästa år. 
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Vi beslöt att göra ett utskick till 65 och 67-åringar i januari 2020 för att bjuda in dem att bli 

medlemmar.  

Mejladressen: Inga medlemmar använder sig av denna och ingen i styrelsen har varit inne och tittat 

på den. Det är i dagsläget Rolf som går in där en gång per vecka. Vi beslöt därför att ta bort kontot. 

Lisette fick i uppdrag att se till att lägga ner kontot hos Yahoo. 

Ett varmt tack framfördes till våra hustomtar Ernst Lindqvist och Karl-Erik Olsson för det arbete de 

lagt på att sätta upp skåp i köket. Extra uppskattat att inredningen dessutom var gratis då Karl-Erik 

och Eva Olsson införskaffat denna från en bekant och därefter städat av den och ställt in allt vårt 

porslin. Det blev mycket fint i vårt kök! 

§14. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lisette Lindenström   Lena Kock 

Sekreterare    Ledamot 

 

 

Birgitta Rolöf 

Ordförande 


