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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 11 maj 2015 kl 15.00-17.00 

Plats:   SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg  vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Lorna Waern  ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot  

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 

Eivor Leander adjungerad 

 

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 april godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar resultat- och balansrapport t o m april månad. Informationen läggs till 

handlingarna. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 541 medlemmar.   

     

6  Inkommen post och andra meddelanden 

a) Inbjudan från Norra Älvsborgsdistriktet till Seniordag på Ursand i Vänersborg den  

2 september. 

b) Tackkort från Lilly Olofsson med anledning av föreningens uppvaktning i samband 

med hennes födelsedag. 

c) Brev från SPF Seniorerna ALE med information om deras medlemsmatrikel. 

d) Information om SPF Seniorernas förbundsmästerskap i augusti 

1) Förbundsmästerskap i orientering genomförs 17 -18 augusti i Falköping 

2) Förbundsmästerskap i golf genomförs den 20-21 augusti i Ronneby o Karlskrona 

3) Förbundsmästerskap i boule genomförs den 29-30 augusti i Motala. 
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7   Värdekortet ”Smart Senior” 

Ordföranden redovisar avtalsförslag för värdekortet. 

Beslutas att ordföranden tar kontakt med företaget för att diskutera en avtalsskrivning mellan 

SPF Seniorerna Åmåliterna och företaget Smartsenior. 

       

8   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor meddelar att vårens cirklar nu håller på att avslutas. Nu skall det planeras för höstens 

aktiviteter. 

 

Resekommittén 

Lorna informerar från planeringen av resan till Siljansbygden. 

Tyvärr har det kommit in återbud och för närvarande är 15 personer anmälda. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun rapporterar att ”Cykelns Dag” som arrangerades i tätorten den 9 maj upplevdes som ett 

lyckat arrangemang. 

 

Festkommittén 

Inget att rapportera för närvarande.   

 

9   Kommande månadsmöte 

På månadsmötet i maj kommer operasångare Peter Tornborg för att sjunga svenska visor. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas.  

                   

10   Övriga frågor 

Förfrågan om deltagande 

En förfrågan har kommit från samordnare Sandra Castro på kommunens LSS-enhet. 

(LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) 

Förfrågan avser om deltagare i hennes aktivitetsgrupp kan vara med  i några av föreningens 

aktiviteter. 

Vi hälsar gruppen välkommen att ”prova på” vid våra olika aktiviteter som exempelvis 

bowling och boule. 

 

Hyresavtal 

Ordföranden meddelar att hyresavtalet avseende matsalen på Södra skolan är påskrivet. 

 

Programkommittén 

Lars meddelar att programkommittén under morgondagen skall ha sitt planeringsmöte inför 

höstens månadsmöten. 

Lars ställer frågan om vi som underhållare på novembermötet önskar ha Lars-Erik Frendberg. 

Då Frendberg är en mycket populär underhållare beslutas att kommittén skall kontakta honom 

för uppdraget. 

 

Månadens lunchträff 

Lorna informerar om att månadens gemensamma lunch kommer att vara på Travrestaurangen 

den 20 maj. 
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11  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 24 augusti i föreningslokalen. 

  

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


