
  
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 16 februari 2015 kl 14.00-17.30 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                       vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Rolf Weibull 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Gun Dahlberg                     ledamot, friskvårdsansvarig 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Jan Johansson                    ersättare 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
  
Anmält förhinder: Britt-Marie Olsson 
  
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 januari godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Kjell redovisar resultatrapport för 2014 samt förslag till budget för 
2015.                      Bilaga 1 
  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 539 medlemmar.                      
                                                                                       
6  Inkommen post och andra meddelanden 
a) SPF Åmåliterna har tidigare sänt skrivelse till Trafikverket där föreningen påtalat 
olägenheten med perrongen vid järnvägsstationen. 
Vi har nu fått svar från Trafikverket. Deras rubrik på svaret är ”Önskemålsärende gällande 
Åmåls Järnvägsstation där perrongen är för låg och bör höjas”. Slutmeningen i svarsbrevet är 
följande: ”I dagsläget saknas finansiering avsatt för detta och övriga objekt med liknande 
problematik i regionen. Tyvärr ser det ut att dröja med byggstart till tidigast våren 2017.” 
Beslutas att svaret delges tidningen PD.                                                                Bilaga 2 
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b) Inbjudan från kommunens vård- och omsorgsförvaltning till deltagande i en arbetsgrupp. 
Beslutas att Gun Dahlberg deltar i första mötet och därefter delger styrelsen syfte och mål 
med arbetsgruppen. 
  
c) Inbjudan från SPF Norra Älvsborg till en utbildningsdag den 25 februari om trafik och 
säkerhet. 
Beslutas att Sven Martinsson och Lars Gråberg deltar. 
  
d) Meddelande från distriktskansliet om att föreningens årsrapportering skall sändas in 
senast den 1 mars. 
  
e) Programblad för 2015 från Bolstads Prästgårds Vänner. 
  
f) Information från förbundet om vår nya logotype. 
Beslutas att styrelsens förslag till årsmötet är att vi även fortsättningsvis skall heta 
Åmåliterna. Det  innebär att vi kommer att heta SPF Seniorerna Åmåliterna. 
  
g) Från SPF Norra Älvsborg föreligger kallelse till distriktsstämma som är i Vänersborg den 11 
april. 
Beslutas att styrelsens förslag till årsmötet är att Sven Martinsson, Kerstin Nilsson, Lorna 
Waern och Gun-Britt Fredriksson skall delta i stämman. 
  
  
7  Avstämning inför årsmötet 
En genomgång av ärendelistan görs samt om valberedningens förslag inför förestående val. 
Ingela tar upp frågan om inte festkommittén borde väljas av årsmötet. 
Beslutas att festkommittén även fortsättningsvis utses av styrelsen. Dock skall 
klubbmästaren ingå i styrelsen och väljas in som ledamot i styrelsen av årsmötet. 
  
                                                                                       
8   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor meddelar att en studiecirkel om fotografering kommer att starta. Dessutom kommer en 
koncentrerad undervisning i konsten att använda en I-pad under vecka 9 (tre dagar). 
Vidare efterlyser Eivor en cirkelledare i engelska. 
Resekommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
Friskvårdskommittén 
Gun rapporterar från föredrag som varit i Vänersborg om osteoporos – benskörhet. 
Festkommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
Månadsmötet i januari…. 
…var välbesökt och föredraget som Håkan Bürgemeister höll om Gammalsvenskby i västra 
Ukraina var mycket intressant. 
Information gavs även om aktuella frågor genom ordföranden och representanter för 
kommittéerna. 
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9  Övriga frågor 
a) Eivor har erfarit att de invandrare som kommer till vår kommun är mycket angelägna om 
att komma in i vårt samhälle så snart som möjligt. Vuxenskolan arrangerar studiegrupper 
och där är det viktigt att så många kommuninvånare som möjligt deltar. Språkcaféer 
anordnas också, bl a av Samverket. 
  
b) Ingela rapporterar från ett mycket intressant och tänkvärt föredrag som hållits på 
Karlbergsgymnasiet för fullsatt aula. Föredragshållaren var transvestit och inblickar gavs i hur 
livet och vardagen fungerar för denna grupp av människor. 
  
c) Styrelsen konstaterar att en liten våruppfräschning av lokalen behövs. 
Beslutas att bl a nya blomkrukor och dukar köps in. 
                                                                                                                                   
11  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 23 mars kl 14.00 i föreningslokalen. 
                      
12  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


