
  
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 19 januari 2015 kl 14.00-16.00 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson ordförande 
Lars Gråberg vice ordförande 
Kjell Persson kassör 
Kerstin Nilsson sekreterare    
Gun Dahlberg ledamot, friskvårdsansvarig 
Lorna Waern ledamot, reseansvarig 
Britt-Marie Olsson ledamot 
Jan Johansson ersättare 
Ingela Eriksson adjungerad, klubbmästare 
Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 
  
1  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. 
  
2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 
  
3  Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från ordinarie styrelsemöte i november godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Kjell redovisar årsrapport för 2014.                                                                       Bilaga 1 
  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 533 medlemmar.                      
                                                                                       
6  Inkommen post 
a)     Från förbundskansliet: ett startpaket avseende förbundets ”nya kostym” med bl a 
grafisk manual 
b)    Inbjudan från Studieförbundet Vuxenskolan avseende cirkelledarutbildning 
c)     Inbjudan från kommunens vård- och omsorgsförvaltning avseende en föreläsning i 
januari om normer och värderingar som styr våra liv 
d)    Inbjudan från SV Västra Götaland kring osteoporos (benskörhet) i Vänersborg den 11 
februari. Gun Dahlberg och Anne Byh kommer att delta. 
e)     Inbjudan till Emigranternas Hus i Göteborg 
f)     Från förbundskansliet: inbjudan till konferens ”Var med och bestäm!” för ledamöter i 
kommunala pensionärsråd. Alice Halfvordsson kommer att delta. 
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7  Avstämning inför årsmötet 
En avstämning görs inför planeringen av årsmötet. 
                                                                                       
8   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor meddelar att en fotocirkel kan startas med Åke Sundelin som ledare. 
Vidare efterlyser Eivor en samordnare för att anordna schackspel. 
Resekommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
Friskvårdskommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
Festkommittén 
Ingela informerar om att julfesten blev lyckad.  Ett 40-tal medlemmar deltog. 
Månadsmötet i november…. 
…var en mycket trevlig tillställning med trubadur Lars-Erik Frendberg. Lars-Erik sjöng, 
spelade och berättade trevliga historier och anekdoter. 
Information gavs även om aktuella frågor genom ordföranden och representanter för 
kommittéerna. 
                                                                                                            
9  Övriga frågor 
Nya stadgar 
Information från Lars: 
1)    De av förbundet beslutade nya stadgarna skall även antas på föreningarnas kommande 
årsmöten. 
2)    För att nå förbundets intranät är vägen följande: spf.se – intranätet – användarnamn är 
personnr (utan bindestreck) – lösenord är postnummer. 
Lunchträffar 
Britt-Marie föreslår att medlemmar i föreningen träffas en gång per månad för att äta lunch 
tillsammans. 
Trevligt förslag tycker styrelsen. Förslaget kommer att presenteras på kommande månads-
möte. 
  
10  Kommande månadsmöte den 26 januari 
På programmet denna gång: 
Information om föreningens nya stadgar samt sedvanlig information från kommittéerna, följt 
av kaffeservering och lotteri. Som mötets föredragshållare är Håkan Bürgemeister inbjuden 
för att berätta om Gammalsvenskby i västra Ukraina.   
                                                                                                                                   
11  Nästa möte 
Nästa möte är årsmötet som äger rum i Södra skolans matsal den 23 februari. 
                      
12  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


