
1 
 

 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndag 17 februari 13.30 – 15.30 

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 

 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Rolf Weibull. 

§3. Dagordningen fastställdes  

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

§5. Ekonomirapport: Vi har idag 84 768 kr i kassan. Från 1 april blir det avtalad hyreshöjning men 

hyresvärden Bolia har ännu inte meddelat beloppet. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 467 medlemmar, 3 har begärt utträde, 2 har avlidit, 3 nya 

medlemmar samt 3 nya som är anmälda men ännu inte har betalat. Detta sedan förra styrelsemötet. 

§7. Inkommen post: Två mejl från Adil Lundberg om förhållandena på Åmålsgården. Beslöts att 

Lisette formulerar ett svar. Vi har fått ett tackkort från John Göras för uppvaktningen på hans 90 års 

dag. Reklam från ”Lilla Bandet” har också inkommit på mejlen. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: En cirkel i tysk konversation har startat med Anita Bergstedt som ledare. En cirkel 

om smartphones/iphones kommer att starta, troligen i vecka 10. 

Resekommittén: Anmälda till Helsingforsresan är 17 personer. 
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Friskvårdskommittén: En promenad på Hälsans stig genomfördes söndag den 9 februari i med 12 

deltagare. För att variera promenaden, kommer nästa promenad att gå från SPF-lokalen och runt 

Örnäs, söndagen den 1 mars. Avslutning med fika på Marielles kök och café som tidigare.  

Distriktsmötet: SPF har föreslagit en ny distriktsorganisation där Dalsland skulle slås ihop med 

Bohuslän. Detta kommer att diskuteras på distriktets årsstämma i april. Vårdcentralsundersökningen 

var också uppe men Åmål är inte med i denna. 

§9. Valberedningens förslag: Är klart. 

§10. Förberedelse av årsmötet: Verksamhetsberättelsen, föredragningslistan, valberedningens 

förslag, balansrapport, resultatrapport samt revisionsberättelse ska kopieras och läggas ut på 

borden. Dessa skall också läggas ut på hemsidan och ett mejl om att de finns att läsa där, ska skickas 

ut. 85 semlor är beställda. Påminnelse i PD torsdag 20 februari. Föredragningslistans punkt 16 

ändrades till ”Val av studieansvarig och reseansvariga”. Lotteri genomförs som vanligt. ”Likörerna” 

kommer att sjunga två psalmer i samband med parentationen. 

§11. Ombud till distriktsstämman 4 april: De nya styrelsemedlemmarna samt Birgitta. Birgitta 

anmäler att fyra personer från oss kommer. 

§12. Avtackningar vid årsmötet: Avtackning av avgående ledamöter, Birgitta införskaffar blommor. 

§13. Ledamöter i valberedningen: Kerstin Gråberg avgår medan Lars Gustafsson och Ann-Charlotte 

Payne-Skoogh kvarstår. Glädjande nog har Gun-Britt Fredriksson förklarat sig villig att ingå i 

valberedningen. 

§14. Nästa månadsträff: Årsmötet 24 februari. Styrelsen träffas 13.00 för förberedelser och dukning. 

§15. Övriga frågor: Eva Olsson tog upp SPF:s deltagande på vårmarknaden och vi beslöt om att delta i 

den. Eva bokar marknadsplats. Lottring och vinster ska köpas in. Vi beslutade också att ha 

marknadscafé i SPF-lokalen. Berndt Kjellgren informerade att han bjudit in PRO:s medlemmar att 

delta i boulen. 

§16. Mötet avslutades. 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Rolf Weibull, kassör 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 


