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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 20 april 2015 kl 14.00-16.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg  vice ordförande 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Britt-Marie Olsson ledamot  

Gun Dahlberg ledamot, punkt 11- 13 

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 

 

Anmält förhinder: Eivor Leander, Lorna Waern och Rolf Weibull 

 

 

1  Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.  

 

2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

 

3  Föregående mötesprotokoll 

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

 

4  Ekonomirapport 

Föreligger resultat- och balansrapport t o m 2015-04-08. Informationen läggs till 

handlingarna. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 537 medlemmar.   

Lars informerar samtidigt om det s k ”65-årsbrevet” som vi sänder ut två gånger per år. 

 

     

6  Inkommen post och andra meddelanden 

a) Protokoll daterat 2015-03-18 från möte i Kommunala Pensionärsrådet. 

b) Tackkort från Ulla Karlsson med anledning av föreningens uppvaktning i samband 

med hennes födelsedag. 

c) Inbjudan till seminariedag om folkhälsa i Vänersborg den 23 april. Gun Dahlberg 

kommer att delta. 
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7    Rapport från distriktsstämman i Vänersborg 

Från Åmåliterna deltog Lars, Sven, Lorna, Gun-Britt och Kerstin. 

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar deltog förbundets nya ordförande Christina 

Rogestam där hon presenterade förbundets aktuella frågor och strategier inför de kommande 

åren. 

Stämman avslutades med avtackningar där en särskild avtackning gjordes av Lars Gråberg 

från Åmåliterna, som efter många års arbete i distriktsstyrelsen avböjt omval. 

Distriktsstyrelsen består av 13 ledamöter och som ny ledamot invaldes Kerstin Nilsson från 

Åmåliterna. 

 

8    Utvärdering av föreningens medverkan på Åmålsmässan 

Styrelsen konstaterar att vårt deltagande på mässan var mycket positivt. Vi hade besök av 

många intresserade vilket resulterat i att vi fått flera nya medlemmar. 

     

9   Rapporter 

Studiekommittén 

Inget att rapportera för närvarande. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt meddelar att marknadscaféet på marknadsdagen den 18 april hade 115 besökare. 

   

 

10   Kommande månadsmöte 

På månadsmötet i april arrangerar vi den sedvanliga modevisningen. Det kommer att vara åtta 

mannekänger (fyra damer och fyra herrar) som visar kläder från HW Dam och Dressman.  

Kari Sandin kommer att vara konferencier. 

Dessutom kommer sjukgymnast Ingrid Christensen från primärvården och arbetsterapeut 

Yvonne Arén från kommunhälsan för att informera om hjälpmedel. 

                   

11   Övriga frågor 

Träff för nya medlemmar 

Föreningen har nu 21 nya medlemmar som är inbjudna till träffen i föreningslokalen den  

6 maj. 

 

Inbjudan från distriktsstyrelsen 

Norra Älvsborgsdistriktet kommer att arrangera en seniordag på Ursand i Vänersborg den      

2 september. Under denna dag kommer också frågesporten ”Hjärnkoll” att genomföras. 

 

Informationsblad om kortet ”Smart Senior” 

Sven redovisar information kring ett värdekort laddat med rabatter som kan beställas 

kostnadsfritt för medlemmar i Stockholmsdistriktet. 

Sven kommer att undersöka om något motsvarande finns för vår landsända. Resultatet 

kommer att redovisas på nästa styrelsemöte. 

 

Blomma som tack 

Beslutas att vi alltid överlämnar en blomma (ros) som tack till föredragshållare och 

underhållare i samband med våra månadsmöten. 
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12  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 11 maj i föreningslokalen. 

  

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


