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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 24 augusti 2015 kl 15.00-17.30 

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 

Jan Johansson ledamot 

Gun-Britt Fredriksson ledamot, klubbmästare 

Eivor Leander adjungerad 

 

Anmält förhinder: Britt-Marie Olsson 

 

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 11 maj samt extra styrelsemöte 28 maj godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar resultat- och balansrapport t o m 24 augusti. Informationen läggs till 

handlingarna. 

Kassören föreslår att föreningen skaffar bankgiro som ersätter det nuvarande plusgirot. 

Ett sådant byte kan vara lämpligt att göra vid kommande årsskifte.  

Beslutas att frågan tas upp på kommande styrelsemöte. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 545 medlemmar.   

     

6  Inkommen post och andra meddelanden 

a) Påminnelse från Norra Älvsborgsdistriktet om Seniordagen på Ursand i Vänersborg 

den 2 september. 

b) Erbjudande om föreläsning ”Åldrandet och minnet” 

c) Erbjudande från ”Tre Gökar” om underhållning 
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d) ”Kasta Loss”, Kryssning med Viking Cinderella 21 – 22 september 

e) Informationsbroschyrer om SPF-organisationen med tips och idéer på aktiviteter 

f) Inbjudan från TV4 till programmet Halv åtta hos mig i Åmål (skall sändas under våren 

2016) 

g) Inbjudan från distriktet till läkemedelsinformation i Vänersborg den 18 september. 

Anne Byh och Gun Dahlberg kommer att delta. 

h) Inbjudan från distriktet om en inspirationsdag i Vänersborg den 8 oktober om 

medlemsrekrytering. 

Sven Martinsson och Lars Gråberg kommer att delta. 

i) Inbjudan till ordförandeträff i Vänersborg den 22 oktober. 

Sven Martinsson kommer att delta. 

j) Informationsbrev från Älvsborgsdistriktet till Västra Götalandsregionen angående 

ledamöter i HSN Norr. Brevet är ett klargörande över att det blivit en samman-

blandning mellan gamla och nya regelverket i samband med övergången från 12 till 5 

sjukvårdsområden när vi utsett representanter från SPF Seniorerna Norra Älvsborgs-

distriktet. 

 

7   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor kommer att på månadsmötet informera om starttider för höstens studiecirklar.  

 

Resekommittén 

Lorna informerar från planeringen av en resa till Thomas von Brömsens Revy i Göteborg den 

19 september.  

 

Friskvårdskommittén 

Styrelsen diskuterar att föreningen skall anordna kurs i hjärt- och lungräddning. 

Beslutas att Gun och Jan håller i den fortsatta planeringen av hjärt- och lungräddnings-

kurserna. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar från planeringen av en ”Kura skymning-kväll” den 6 september.   

 

8   Kommande månadsmöten 

Till månadsmötet i augusti kommer Tina Manner för att informera om sitt arbete som diakon. 

Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas.  

 

Till månadsmötet i september kommer vår förbundsordförande Christina Rogestam samt 

trubadur Lars-Erik Frendberg.  

 

9   Lokal seniormässa 

Den 1 oktober arrangeras en lokal seniormässa i Rackethallen i Åmål. Mässan har 

inriktningen aktivitet och hälsa.  

Föreningen kommer att delta på mässan som utställare. Alice, Gun och Jan jobbar med 

förberedelserna inför dagen. Ingela kommer att sammanställa ett bildspel över SPF Seniorerna 

Åmåliterna. 
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10   Övriga frågor 

Städning av föreningslokalen 

Lars lyfter frågan om städning av lokalen. Hittills har städningen ordnats på frivilligbasis en 

gång per månad av olika grupper. 

Beslutas att Jan får uppdraget att ”administrera” städningen. 

 

Lotterikassan 

På våra månadsmöten säljs lotter som genererar en kassa. Rolf önskar att någon tar hand om 

denna kassa. 

Beslutas att någon ur värdgrupperna ansvarar för lotterikassan. 

 

Ärenden till Kommunala Pensionärsrådet 

Alice Halfvordsson, som är vice ordförande i Kommunala pensionärsrådet, önskar få ange-

lägna och aktuella frågor från våra medlemmar för att tas upp i rådet. 

Sven tar upp frågan på kommande månadsmöte. 

 

Tidpunkt för start av styrelsemöten 

Beslutas att vi fortsättningsvis startar styrelsemötena kl 15.00. 

     

11  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 21 september i föreningslokalen. 

  

12  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


