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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndagen den 18 november 2019 kl 13.30 – 15.30 

Plats:   SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande 

1. Birgitta Rolöf  ordförande 
2. Sven Martinsson  vice ordförande 
3. Rolf Weibull  kassör 
4. Lisette Lindenström  sekreterare 
5. Eva Olsson  ledamot 
6. Britt-Marie Olsson  ledamot 
7. Lena Kock  ledamot 
8. Berndt Kjellgren  ledamot 
9. Anita Bergstedt  adjungerad, reseansvarig 
10. Marianne Carlsson  adjungerad, reseansvarig 
11. Inger Vilhelmsson  revisor 
12. Kerstin Gråberg  valberedningen, §1. - §4. 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Sven Martinsson. 

§3. Dagordningen fastställdes.  

§4 Valberedningens ordförande, Kerstin Gråberg, presenterade en första genomgång av läget. De 

ledamöter som avgår vid årsmötet är: Sven Martinsson, Britt-Marie Olsson, Lena Kock medan Berndt 

Kjellgren ställer upp för omval. Både Anita Bergstedt och Marianne Carlsson avgår som 

reseansvariga. Av revisorerna ställer Inger Vilhelmsson upp för omval, de två övriga är ännu inte 

tillfrågade (Inga Eriksson och Håkan Byh). I det Kommunala Pensionärsrådet avgår Alice Halfvordsson.  

Till resekommittén bör två namn föreslås. Lisette Lindenström kommer att föreslås efterträda Alice 

Halfvordsson. Styrelsen beslöt att ta upp valet till Valberedning vid nästa styrelsemöte. 

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

§6.  Ekonomirapport: Vi har idag 110 305 kr i kassan, inklusive inbetalningar till julfesten men 

exklusive kostnaden för bussen till Karlskoga. Ingen ljudanläggning är inköpt. Vi frågar medlemmarna 

vid månadsmötet och på FaceBook om någon har en ljudanläggning samt en mindre frys till köket att 

sälja. 

Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 473 medlemmar, 2 har avlidit, 3 har begärt utträde, 5 nya 

medlemmar samt 4 nya som är anmälda men ännu inte har betalat. 

§8. Inkommen post: Tackkort från familjen med anledning av kondoleans vid Ulla Björkmans död 

samt vid Karin Lindbergs död. 
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Skrivelse från SEB beträffande föreningens verkliga huvudman, besvarat av ordföranden. 

§9. Rapporter: 

Resekommittén: Anmälningar till Helsingforsresan, påminner om detta på månadsmötet. 

Friskvårdskommittén: Två promenader på Hälsans stig har genomförts, den första med 14 deltagare 

och den andra med 8. Ny promenad i januari. 

Boulehallen: Verksamheten rullar på, många intresserade. En grupp från Ånimskog kommer att spela 

där en gång i veckan. 

§10. Mejladress: Enligt förbundet bör varje förening ha en e-postadress. Rolf Weibull fick därför i 

uppdrag att öppna ett konto i G-mail. Vid nästa möte ska alla ledamöter lägga in detta in sin e-

postlista. 

§11. Månadsmötet 25 november: Kommunens säkerhetssamordnare Daniel Andersson berättar om 

sitt arbete med säkerheten i kommunen, Nina Bäckström från Swedbank talar om hur vi skyddar oss 

mot bedrägerier och kommunens konsumentvägledare Anna Karlsson berättar om vad hon kan 

hjälpa till med. 

§12. Övriga frågor: Vi beslöt att göra ett utskick till 65 och 67-åringar i januari 2020 för att bjuda in 

dem att bli medlemmar. Birgitta skriver ett brev och vi beslöt att träffas den 13 januari kl. 13.30 för 

kuvertering. 

Vid mötet med Medpro den 24 oktober, beslöts att det ska bildas ett äldreråd där SPF, PRO och 

Medpro ska diskutera aktuella vårdfrågor. Från SPF beslöts att Lena Kock, Lisette Lindenström och 

läkemedelsansvariga Anne Byh ska ingå förutsatt att PRO och Anne har vidtalats. 

Uppmaning till cirkelledarna att skicka in till PD:s kalendarium för varje gång cirklarna träffas. 

Beslöts att Lisette Lindenström tar upp med Vuxenskolan igen om vi kan ha våra månadsmöten i 

Tingssalen nästa år med start 27 januari och från 15.00. 

Vid nästa månadsmöte den 27 januari, kommer Tveta Trion att underhålla. Nästa styrelsemöte är 

tisdagen den 21 januari kl.09.30 i föreningslokalen. 

§14. Mötet avslutades. 

Vid protokollet   Justeras 

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Sven Martinsson, vice ordförande

     

 

Birgitta Rolöf, ordförande 


