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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndagen den 1 mars 2021 kl. 13.30 – 15.30 

Plats:  Föreningslokalen Västerlånggatan 

Närvarande: Birgitta Rolöf, ordförande, Eva Olsson, Bernt Kjellgren, Lisette Lindenström, Lena Kock, 

Ingela Hedlund, Lizbeth Norum, Annette Andeling 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§2. Till protokolljusterare utsågs Bernt Kjellgren. 

§3. Dagordningen fastställdes. 

§4 . Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§5. Ekonomirapport: Våra tillgångar är idag 79 115 kr. 

§6. Medlemsstatistik: Vi hade 435 medlemmar den 23 februari. 3 medlemmar har avlidit, 3 

medlemmar är utträdda och en ny medlem har tillkommit, Gunilla Eriksson. 

§7. Vi diskuterade hur mycket pengar vi ska ha på vårt bankkonto. Vi beslutade att ambitionsnivån 

skall vara att ha ett års hyreskostnad på banken. 

§8. Inkommen post. Tackkort från Lillian Kumlin och från Gun-Britt Olegren. Mejl från förbundet om 

byte av webbleverantör, erbjudande om fotokurs digitalt, om underhållning av Ola Högberg, Pecke 

Abrahamsson, Frida Braxell, från Eva Andersson om digital musikfrågesport samt från Jan Nilsson om 

webbkurser i diverse ämnen. Förbundet har skickat information om Folkhälsoveckan 17 – 21 maj, 

info om digital utbildning från både distriktet och förbundet, förbundet har ställt frågor om hur vi 

ställt om vår verksamhet under pandemin, inbjudan till KPR-representanter till utbildning digitalt den 

16 mars. 

§9. Rapporter: 

Studiekommittén: En studiecirkel i att lyssna och känna igen olika fåglars sång ska vi genomföra i 

mars/april utomhus samt en cirkel om lära oss känna igen olika fjärilar i sommar. 

Resekommittén. Ingen rapport förelåg. 

Friskvårdskommittén: En promenad genomfördes med 11 deltagare den 28 februari.  Promenaderna 

kommer att fortsätta under våren. Så fort det är möjligt, kommer också minigolfen att starta. Vi 

beslutade att inte engagera oss lokalt i Folhälsoveckan 17-21 maj.  

Äldrerådet: Har nu möte varje vecka och rapporterna läggs ut på hemsidan och på FB sidan. 160 

personer med hemtjänst/larm har nu vaccinerats. Allt är förberett för större antal personers 

vaccinering. 
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Distriktsstyrelsen: Birgitta har deltagit i en digital ordförandeträff som var givande. Distriktet testade 

ett Zoommöte med 33 deltagare som fungerade utmärkt. De flesta föreningar har ingen verksamhet 

alls. Hans Ekwall är numer dataansvarig för hela förbundet. Andra saker som diskuterades, var bl.a. 

att det framkommit stora brister i sjukvården och den ofrivilliga ensamheten. Vi ska uppmana våra 

medlemmar att betala medlemsavgiften med e-faktura då det sparar mycket pengar för förbundet. 

KPR: Det bör finnas med ett äldreperspektiv i alla frågor som kommunen behandlar. KPR bör få 

kommunstyrelsens dagordning före varje kommunstyrelsesammanträde så att KPR har möjlighet att 

lägga sina synpunkter på alla frågor som berör äldre.  På så sätt kan vi föra in äldreperspektivet i 

kommunens arbete. De anställda på äldreboenden och inom hemtjänsten som har dåliga kunskaper i 

svenska språket, väcker oro hos de äldre när de inte förstår eller blir förstådda. Dessa personer bör 

inte arbeta med äldre. Kommunen ska bygga ett nytt äldreboende och en arbetsgrupp är tillsatt men 

inte någon från pensionärsorganisationerna finns representerade i gruppen, vilket vi bör kräva.  

§10. Till dataansvarig valdes Pertti Rolöf. 

§11. Saga biografen kommer i fortsättningen att ledas av en nybildad biografförening och i styrelsen 

är Birgitta sekreterare. SPF Seniorerna Åmåliterna beslutade bli medlemmar i den nybildade 

föreningen. Kostnaden är 300 kr per år.  

§12. Vi är beroende av att få in mer pengar än vad medlemsavgiften ger oss. Vi beslöt därför att 

tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka olika sätt att generera mer inkomster. I första hand ska vi 

undersöka hur andra föreningar hanterar detta och ringa/mejla dem och ställa ett antal frågor. Till 

arbetsgruppen valdes Lizbeth Norum, Birgitta Rolöf och Lisette Lindenström. Andra förslag som kom 

upp, var att höja tiokronan till 20 kr per deltagare och gång, att ta betalt vid månadsmötena samt att 

höja hyran på vår lokal när den hyrs ut till utomstående och att sätta ett fast pris på detta. 

§13. Övriga frågor: Festkommittén informerade om att de kommer att ha en vår/sommarfest på 

boulebanan i maj/juni med grillning och underhållning. En avgift kommer att tas ut. Detta kan 

genomföras efter att vi vaccinerats. 

När vaccinationsläget så tillåter, kommer vi att ha en styrelsedag för utbildning och diskussioner. 

Birgitta har för avsikt att bjuda in vår distriktsordförande Siv Gustavsson. Annat att ta upp är att lära 

oss mer om opinionsbildning. Eventuellt kommer också Mellerudsföreningen att bjudas in. 

§14. Nästa möte beslöts till den 19 april och 17 maj. 

§15. Mötet avslutades. 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Bernt Kjellgren 


