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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 23 mars 2015 kl 14.00-16.30 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg  vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Britt-Marie Olsson ledamot  

Gun Dahlberg ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Anne Byh, under punkt 1 

 

 

1  Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.  

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med tillägget att Anne Byh informerar om aktivitet inom friskvården. 

 

3  ”Aktivitetssnurra” 

Anne Byh är inbjudan till dagens möte för att informera om sitt förslag om en s k ”aktivitets-

snurra”. Genom olika former av motion får deltagarna poäng och vinsten kan t ex vara en 

trisslott. Den största vinsten blir dock ett friskare liv! 

Idén kommer att presenteras på kommande månadsmöte för eventuell lansering till hösten. 

 

4  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i februari godkänns och läggs till handlingarna. 

 

5  Ekonomirapport 

Rolf redovisar resultat- och balansrapport. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 537 medlemmar.   

     

7  Inkommen post och andra meddelanden 

1) Information från författaren Lars Brink om föreläsning om Raoul Wallenberg. 

2) Inbjudan till Emigranternas hus i Göteborg. 

3) Kallelse till distriktsstämman i Vänersborg. 



      2(2) 

4) Meddelande från förbundet om den nya logotypen. 

            Beslutas att sekreteraren ges uppdraget att ordna föreningens ”profil”. 

5) Information från Kenneth Holmström om musikunderhållning. 

     

8   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor meddelar att  

- studiecirkeln om fotografering kommer att starta efter påsk 

- en grundkurs i datakunskap har startat med sju deltagare 

- 3-dagarsundervisningen i konsten att använda I-pad hade åtta deltagare. 

Resekommittén 

Lorna informerar om planeringen av resan till Siljansbygden 10 – 11 juni. 

Tre anbud inkom och Gruppresor i Grums valdes. Kostnad per person är 2250 kr. 

Inbjudan har även gått till PRO:s medlemmar. Sista dag för anmälan är 18 maj. 

Friskvårdskommittén 

Gun informerar om att Mats Kjellebäck på MAK:s cykelservice gärna ställer upp och visar 

och instruerar elcyklar och trehjuling vuxen. Erbjudandet presenteras på månadsmötet. 

Festkommittén 

Gun-Britt meddelar att vi ej kan ta emot fler anmälningar till påskbuffén. Det är fullsatt! 

   

9   Kommande månadsmöte 

Till månadsmötet i mars är Bente Hjelm inbjuden. Lars kontaktar henne angående under-

hållningen.                  

     

10   Övriga frågor 

Träff för nya medlemmar 

Föreningen har nu 13 nya medlemmar som skall bjudas in för att få information om 

föreningen. Lars sänder inbjudan till den 6 maj kl 15.00 i föreningslokalen. 

 

Deltagande i Åmålsmässan 

En avstämning görs av praktiska frågor inför föreningens deltagande på mässan. 

 

Mannekänguppvisning 

Inför den planerade mannekänguppvisningen på månadsmötet i april kontaktar Lars affärerna 

HW-Dam och Dressman. Britt-Marie kontaktar mannekängerna. 

                            

11  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 20 april i föreningslokalen. 

  

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


