
SPF Åmåliterna 

 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte. 

Tid:  Måndag 19 oktober 2015 kl.15.00. 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2. 

 

Närvarande: 

Sven Martinsson  ordförande 

Lars Gråberg   vice ordförande 

Rolf Weibull   kassör 

Lorna Waern   ledamot 

Gun Dahlberg  ledamot 

Britt-Marie Olsson  ledamot 

 

Förhindrad:  

Kerstin Nilsson, Jan Johansson, Gun-Britt-Frediksson och Eivor Leander. 

 

1   Mötets öppnande 

Ordförande hälsar varmt välkommen och öppnar mötet. 

 

2   Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänd ärendelista. 

 

3   Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 21 september godkänns efter komplettering av pkt 7f 
”Beslut Eivor Leander kommer att deltaga”. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar resultat- och balansrapport t o m 19 oktober. Informationen läggs till 
handlingarna. 

Ingen hyra för SPF-lokalen ännu  betald.  



L-E Frendberg kostade 2000 kronor + 400 för resa.  

Räkning för bussresan till Thomas von Brömsens revy i Göteborg har ej inkommit ännu från 
Simons Resor. 

 

5   Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 546 medlemmar. 355 kvinnor/191 män. 

65 åringar har fått inbjudan till medlemskap i SPF. 

 

6   Inkommen post 

Brev från Sylvi Kasböll som flyttat från Åmål. 

Tackkort från Kjell Persson med anledning av föreningens uppvaktning i samband med 
högtiddag. 

Brev från föreningssupport ang. Gruppförsäkringsavtal med Skandia. 

Inbjudan den 5/11 från reseansvarig Stigens Buss/Trestad Stigen Resor, nu Solberg Buss. 

Brev från Loe Do ang. reklam för magnettavlor till boulespel. 

Brev från L-E Frendberg som tackar för härlig publik vid sitt framträdande på föregående 
månadsmöte. 

 

7   Rapport från distrktsmöte kring medlemsvärvning 

Rolf och Sven rapporterade från kursen ”Medlemsrekrytering” i Vänersborg 8 oktober. 

Bok ”Medlemsutveckling” skall beställas av Rolf enl. beslut från styrelsen. Rolf skickar pdf-fil 
till styrelsens medlemmar ang medlemsvärvning (Veronica Shölins föredrag). 

 

8   Rapporter 

Inga rapporter från Stud.kommittén, Resekommittén, Friskvård eller Festkommittén. 

 

9   Kommande månadsmöte 

Månadsmöte i oktober kommer Stig Karlsson och berättar och visar bilder från Vietnam till en 
kostnad av 500 kronor. 

Äta tillsammans på någon lunchrestaurang i Åmål.   Lorna 

Trafik gång/cykelbana.     Lars 

Central uppbörd.     Rolf 

 



10  Övriga frågor 

Träff för 15 nya medlemmar, 11 november kl.15.00 i SPF-lokalen.  Lars 

Tidningen Veteranen till Biblioteket utgår, Balderkliniken och Närhälsan får även i 
fortsättningen. 

Brevstaxa finns ej längre, porto fn 50 g/6,50 för 100 g/13,00 kr. 

Ny medlemsmatrikel skickas ut fr.o.m varje 3:e år, tilläggsblad på nya/avlidna/avflyttade 
medlemmar skickas nu ut i januari. 

Vaccination mot influensa den 12 november kl. 9.00-12.00 i SPF-lokalen. Kostnad 100 kr. 

Nya inbetalningslappar till Bankgiro tryckta samt nya kuvert inköpta med ny logga. 

Hemsidan har endast vårens program, skall uppdateras.  Lars 

Styrelseprotokoll skall uppdateras på hemsidan.   Kerstin 

 

Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte den 23 november kl.15.00 i SPF-lokalen. 

 

Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för engagerat deltagande. 

Tack till Eivor som bjöd på gott kaffebröd, men som ej kunde närvara på mötet. 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Britt-Marie Olsson    Sven Martinsson 

t.f  sekr.     ordförande 

  

 


