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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 21 september 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 24 augusti godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar resultat- och balansrapport t o m 21 september. Informationen läggs till 

handlingarna. 

 

5  Övergång till bankgiro från plusgiro 

Styrelsen har på tidigare möte diskuterat frågan om övergång till bankgiro från plusgiro. 

Styrelsen beslutar att uppdra till kassören att ansöka om bankgiro. 

Frågan om att säga upp plusgirot avvaktar vi med tillsvidare. 

 

6  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 544 medlemmar.   

     

7   Inkommen post och andra meddelanden 

a) Kompletterande information från förbundets generalsekreterare Peter Sikström 

angående central uppbörd 
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b) Tackkort från Kerstin Palmring med anledning av föreningens uppvaktning i samband 

med högtidsdag 

c) Nyhetsbrev från Studieförbundet Vuxenskolan med information om vilka aktiviteter 

som Vuxenskolan arrangerar i samband med flyktingmottagandet 

d) Erbjudande om kostnadsfri kurs Säkrare Seniorer 

e) Erbjudande om att resa med Skagen-specialisten 

f) Inbjudan till Ljungskile Folkhögskola den 14 oktober till en dag om studier och kultur. 

 

8   Seniormässa den 1 oktober 

Vi planerar vårt deltagande i seniormässan i Rackethallen i Åmål. 

Bemanningsschema för montern upprättas. 

 

9   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att studiecirkeln engelsk konversation har startat. 

Nybörjarcirklar i datakunskap och italienska kommer att starta i oktober.  

 

Resekommittén 

Lorna informerar om att resan till Thomas von Brömsens Revy i Göteborg den 19 september 

blev mycket lyckad. 

 

Friskvårdskommittén 

Hjärt- och lungräddningskurserna planeras starta senare under hösten eller efter årsskiftet. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att ”kura skymningkvällen” den 6 september samlade 30-talet 

deltagare. 

Nu planerar festkommittén för marknadscafé som kommer att vara i föreningslokalen lördag 

den 17 oktober kl 10.30 – 13.00. 

Gun-Britt informerar vidare om erbjudande från Grums Resor om julbord på båten Cinderella 

6 – 7 december. Lägsta deltagarantal är 35 personer.  

 

10   Kommande månadsmöte 

Till månadsmötet i september kommer förbundets ordförande Christina Rogestam för att 

informera om aktuella frågor. Vidare kommer trubadur Lars-Erik Frendberg för att underhålla 

mötesdeltagarna. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas.  

 

11   Övriga frågor 

a) I förbundets kurs ”Medlemsrekrytering” som är i Vänersborg den 8 oktober kommer 

ordföranden och kassören att delta. 

b) I ordförandeträffen för distriktets föreningar kommer vår ordförande samt vice 

ordförande att delta. Träffen är i Vänersborg den 22 oktober.  

 

Föreningslokalen 

Sven informerar om att han och Jan Johansson tidigare denna dag diskuterat med Inge 

Larsson från Åmåls kommun om upplåtelse av föreningslokalen till Samverkets språkcafé för 

nya invandrare.  

Styrelsen beslutar att föreningslokalen upplåts för detta ändamål onsdagar och torsdagar kl 

17.00 – 19.00 med start den 30 september.  
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12  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 19 oktober i föreningslokalen. 

  

13  Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


