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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndagen den 11 januari 2021 kl. 13.30 – 15.30 

Plats:  Föreningslokalen Västerlånggatan 

Närvarande: Birgitta Rolöf, ordförande, Eva Olsson, Bernt Kjellgren, Margit Andersson, Lisette 

Lindenström, Lorna Waern, Lena Kock, Ingela Hedlund. 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Eva Olsson. 

§3. Dagordningen fastställdes. 

§4 . Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.  

§5. Ekonomirapport: Ingen ny rapport fanns men vi gick igenom balans- och resultatrapporten för 

2020.  

§6. Medlemsstatistik: Vid årsskiftet hade vi 440 medlemmar. 

 §7. Inkommen post. Tackkort från Christer Boveden. Tackkort från vår förbundsordförande för vårt 

stöd. Diverse mejl från distriktet och förbundet. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Vuxenskolan har en digital utbildning i att hålla möten digitalt med ett enkelt sätt 

att genomföra dessa. Vi ber Lena Hasselroth att skicka ut beskrivning av denna till styrelsen. 

Resekommittén Margith har talat med Simons Resor i Säffle om en 4-dagars resa med 3 

övernattningar till Öland om detta är möjligt till sommaren. 

Friskvårdskommittén: Inga aktiviteter är möjliga att genomföra för närvarande.  

Äldrerådets senaste möte blev inställt och Lisette fick i uppdrag att föreslå Medpro att sätta ut ett 

nytt datum så snart de har mer information om vaccineringen. Vi kan då hjälpa till att sprida denna 

till våra medlemmar. 

KPR har haft telefonmöte i december men har ännu inte fått minnesanteckningar från detta. Man 

hade bland annat uppe frågan om de extra miljoner som staten gett till kommunerna för 

äldreomsorgen. Åmåls kommun får 6,5 miljoner. De kommer att gå till personal och utrustning. Den 

upplevda tryggheten/otryggheten i Åmål var också uppe då det förekommit ofredanden utomhus. 

§9. Vi gick igenom årsmöteshandlingarna och la dessa till utskick. Vuxenskolan har kopierat upp 

handlingarna i 180 ex. Vi beslöt att medlemmar kan godkänna årsmötets punkter via mejl eller att 

lämna in den underskrivna föredragningslistan. 
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§10 Övriga frågor: Birgitta har deltagit i ett webbseminarium ”Senior – mitt emellan två val” som var 

mycket intressant. Hon har också gått en digital kurs i hur man underlättar och leder möten. Hon har 

även gått en utbildning i Zoom – för att genomföra digitala möten. 

Saga biografen kommer i fortsättningen att ledas av en nybildad biografförening och i styrelsen är 

Birgitta sekreterare. SPF Seniorerna Åmåliterna föreslås bli medlemmar i den nybildade föreningen. 

Vi tar upp det på nästa syrelsemöte. Kommunen betalar hyran för biografen t.o.m. mars. 

§11. Nästa möte är det konstituerande mötet och det blir den 24 februari kl. 13.30 i vår lokal och 

nästa ordinarie möte är den 1 mars samma tid och plats.  

§12.   Vi kuverterade handlingarna till årsmötet och fördelade en stor del av dessa till personlig 

utdelning. 

§13. Mötet avslutades. 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Eva Olsson 

 

 


