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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:   måndag 23 november 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 

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 19 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4  Ekonomirapport 

Kassören redovisar resultat- och balansrapport t o m dagens datum. Informationen läggs till 

handlingarna. 

Vidare informerar kassören om att hyresfaktura för året ännu ej kommit från kommunen. 

 

5  Medlemsstatistik 

Lars redovisar att föreningen nu har 551 medlemmar, 356 kvinnor och 195 män. 

     

6   Inkommen post och andra meddelanden 

a) Inbjudan från distriktsstyrelsen om valberedningskurs 

b) Seniorbladet nr 5 ”Nytt från SPF Seniorerna” 
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7   Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att höstens studiecirklar håller på att avslutas samt förberedelser för 

vårens cirklar pågår.  

       

Resekommittén 

Lorna informerar om sina tankar om att arrangera en vårresa, som kanske bl a kommer att gå 

till Läckö. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun informerar om att hon och Alice Halfvordsson varit på ett utvärderingsmöte hos 

kommunen kring den genomförda seniormässan. 

 

Gun tar upp frågan om behovet av ett ”anhörigkort”. Gun kommer att ta kontakt med 

kommunens vård- och omsorgsförvaltning för att undersöka om detta är något som 

kommunen kan tillhandahålla. 

 

Festkommittén 

Gun-Britt informerar om att en grötfest för medlemmarna planeras till den 4 december. 

 

Planeringskommittén 

Lars redovisar planerat program för våren 2016. 

 

 

8   Kommande månadsträff 

Till månadsträffen i november kommer trubadur Kent-Ove Melin från Vänersborg för att 

underhålla deltagarna. Sedvanlig information från kommittéerna kommer också att lämnas.  

 

 

9   Övriga frågor 

Plusgirokontot 

Styrelsen beslutar, enligt kassörens förslag, att föreningens plusgirokonto avslutas vid 

årsskiftet. 

 

Rabattkortet ”Smart senior” 

Ordföranden informerar om det nya rabattkortet ”Smart Senior” som nu alla medlemmar kan 

tillhandahålla kostnadsfritt. Avtalen som ligger till grund för rabattkortet har tecknats av 

distriktet.      

 

Högtalaranläggningen i månadsträffens samlingslokal på Södra skolan 

Eftersom anläggningen fungerar dåligt beslutar styrelsen att konsultera Hans Dahlberg för 

åtgärder. 

 

Pensionärsföreningen i Ånimskog 

Lorna föreslår att vi vid lämpligt tillfälle bjuder in medlemmarna i pensionärsföreningen i 

Ånimskog. 
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10  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 18 januari 2016 i föreningslokalen. Till detta möte inbjuds även 

valberedningen. 

    

11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson   Sven Martinsson 

sekreterare    ordförande   


