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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Tisdagen den 21 januari 2020, 09.30 – 12.00 

Plats:  SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande 

Birgitta Rolöf  ordförande 

Sven Martinsson vice ordförande 

Rolf Weibull  kassör 

Lisette Lindenström sekreterare 

Eva Olsson  ledamot 

Britt-Marie Olsson ledamot 

Lorna Waern  ledamot 

Berndt Kjellgren ledamot 

Lena Kock  ledamot 

Ingela Hedlund adjungerad, studieansvarig 

Anita Bergstedt adjungerad, reseansvarig 

Marianne Carlsson adjungerad, reseansvarig 

Kerstin Gråberg valberedningen, § 1 – 4 

Lars Gustavsson valberedningen, § 1 – 4 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Eva Olsson. 

§3. Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkterna månadsmötet, e-post, utskickat program 

samt belysning.  

§4 Valberedningens ordförande, Kerstin Gråberg, presenterade en genomgång av läget. De 

ledamöter som avgår vid årsmötet är: Sven Martinsson, Britt-Marie Olsson, Lena Kock medan Berndt 

Kjellgren ställer upp för omval. Både Anita Bergstedt och Marianne Carlsson avgår som 

reseansvariga. Av revisorerna avgår Inga Eriksson medan Inger Wilhelmsson ställer upp för omval. I 

det Kommunala Pensionärsrådet ställer Alice Halfvordsson, Lena Kock samt Ingela Hedlund upp för 

omval. Till styrelsen föreslås Anette Andeling och Lizbeth Norum, samt efter diskussioner, förslogs att 

Ingela Hedlund går in som ordinarie i styrelsen, vilket valberedningen antecknade i sitt förslag. Till 
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nya reseansvariga föreslås Margit och Bo Andersson. Till revisor föreslås Håkan Byh bli ordinarie och 

att Gunnel Karlsson blir ersättare. 

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

§6. Ekonomirapport: Vi har idag 88 064 kr i kassan. Faktura på 3 778 kr för höstens städning har 

betalats, kostnaden för vårens utskick uppgick till ca 700 kr i porto. Hyran höjs 1 april med ett index 

men vi har inte fått uppgift än vad den kommer att uppgå till. När vi vet det, går vi in till kommunen 

med en begäran om att få bidrag till hyran med 50 %. 

Inför årsmötet har Rolf gjort årets redovisning, vilken har godkänts av revisorerna. Till protokollet 

bifogas Resultat- och balansrapport 2019, Ekonomisk utveckling Åmåliterna 2015-2019 samt en 

ekonomisk rapport med budget 2020 avsedd att föredras på årsmötet. Dessa rapporter har skickats 

ut till styrelsen. 

Vi har fortfarande inte köpt någon frys men behovet finns. 

Boulen har en helt egen ekonomi och ingår inte i vår årsredovisning, liksom bowlingen och bridgen. I 

boulens verksamhetsberättelse ska det stå att de själva står för alla kostnader och intäkter och att de 

gör en egen budget. 

Beslöts att bibehålla årsavgiften på 250 kr även 2021. 

Kallelse till årsmötet ska läggas ut på hemsidan och på FB samt gå ut via mejl och sättas in i 

kalendariet i PD. 

Lisette fick i uppdrag att göra ett förslag till verksamhetsberättelse. 

§7. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 469 medlemmar, 2 har avlidit, 4 har begärt utträde, 3 nya 

medlemmar samt 5 nya som är anmälda men ännu inte har betalat. Detta sedan förra styrelsemötet. 

§8. Inkommen post: En resekatalog. ”Busstidningen”, överlämnades till Resekommittén. 

§9. Rapporter: 

Studiekommittén: Inga nya cirklar i vårens utbud. Cirkeln i juridik har försvunnit men förslag 

lämnades på en person som kanske kan ta över den. Ingela undersöker detta. Intresse för tysk 

konversation om vi kan hitta en ledare. ”Gubbdagis” diskuterades, vad herrarna skulle kunna samlas 

kring som gemensamt intresse. 

Resekommittén: Anmälda till Helsingforsresan är 13 personer, påminner om detta på månadsmötet. 

Friskvårdskommittén: En promenad på Hälsans stig genomfördes söndag den 19 januari med 13 

deltagare, och en ny promenad är bestämd till den 26 januari. Detta ska ut på hemsidan och på FB. 

Det kommunala pensionärsrådet har två möten per termin och protokollet läggs ut på vår hemsida.  

§10. Valberedningen: Kerstin Gråberg avgår medan Lars Gustavsson och Ann-Charlotte Payne-Skoogh 

kvarstår. Vi tar upp förslag till namn för valberedningen på månadsträffen. Enligt mejl från distriktet 

och förbundet, kan valberedningen få ta del av medlemsregistret. 
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§11. Månadsmötet 27 januari: Tveta trion underhåller. Vi ska från och med nu vara i Tingssalen och 

styrelsen samlas 12.30 för att hjälpas åt att ställa i ordning lokalen. 

§12. Övriga frågor: Inga nya förslag till underhållning vid månadsmötena. Vi ska hjälpas åt att läsa av 

vår nya e-post på gmail. I det nyligen utskickade programmet, fanns inte adressen med till vår 

FaceBook sida, varför det skickas ut på nytt till alla med mejladress inlagd. För att förbättra 

belysningen i vår lokal, kommer Bolia att sätta upp två rader med 3 lysrörsarmaturer utan kostnad 

för oss. 

§14. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Eva Olsson, ledamot 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 


