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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndag 23 mars 13.30 – 15.30 

Plats:   SPF-lokalen i Tingshuset på Västerlånggatan 

Närvarande: Birgitta Rolöf, ordförande, Eva Olsson, Bernt Kjellgren, Rolf Weibull, Bo Andersson, 

Ingela Hedlund, Lisette Lindenström. 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Bernt Kjellgren. 

§3. Dagordningen fastställdes  

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

§5.  Ekonomirapport: Vi har idag 80 650 kr i kassan. Från 1 april blir det avtalad hyreshöjning men 

hyresvärden Bolia har ännu inte meddelat beloppet. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 468 medlemmar, 0 har begärt utträde, 2 har avlidit, 3 nya 

medlemmar har tillkommit. Detta sedan förra styrelsemötet. 

§7. Inkommen post: Inbjudan till en folkhälsokonferens på Hagaborgs folkhögskola, meddelande från 

Synskadades Riksförbund att den planerade Syndagen är inställd, meddelande att SPF:s 

distriktsstämma är inställd, tävlingen Hjärnkoll är inställd, flera inbjudningar till olika bouletävlingar. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Alla cirklar är inställda. Smartphones kursen hann starta och hade 3 träffar med 9 

deltagare. Pertti Rolöf ledde den. En kurs om fåglar och fjärilar med Ingemar Andersson var tänkt att 

genomföras under våren men får nu anstå. 

Resekommittén: 12 medlemmar deltog i resan till Helsingfors. Margit och Bo har träffat avgående 

resekommittén. Nu går man ut med inbjudan till höstens musikal på Säffleoperan, Billy Elliot. Vi har 

48 platser med Simons Bussresor den 15 november kl. 15.00. Pris per person med buss 525 kronor. 

Inbjudan läggs ut på FB och hemsidan. 

Friskvårdskommittén: Kommunala Pensionärsrådet är inställt. Inga promenader i grupp kommer nu 

att genomföras. Äldrerådets planerade föreläsning om fallolyckor den 15 april bör ställas in. Beslöts 

att Lisette kontaktar Medpro om detta. 

Festkommittén: Man planerar att kunna genomföra vårfesten den 29 maj då denna kommer att ske 

utomhus. Det blir boule, poängpromenad och grillning av hamburgare på Hanebol. 

§9. Med anledning av Coronaviruset beslöt vi att ställa in nästa månadsmöte den 27 april. 

Vårmarknaden är inställd, vi skulle ha varit med. Åmåls kommun har tillsammans med flera 

organisationer gått ut med ett upprop ”Är du i behov av hjälp?”, detta med hjälp av flera 
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frivilligorganisationer. SPF Åmåliterna är en av dessa organisationer men dessvärre har vår logga fallit 

bort i den annons som gått ut. Beslöts att Lisette kontaktar Göran Karlsson och Daniel Andersson om 

att denna affisch bör gå ut till alla hushåll i Åmål och att vår logga ska finnas med. Vi ska sprida den 

till alla medlemmar vi kan nå via exempelvis mejl, FB och vår hemsida. 

§10. Vi gick igenom åtgärdslistan från styrelseutbildningen i augusti och fann att de flesta punkterna 

är avklarade. 

 Det som återstår är inköp av kanon och högtalaranläggning. Eva har pratat med Johan Petersén i Lilla 

Bandet och de kan fixa en bra högtalaranläggning till oss för ca 4 000 kronor. Johan ska komma till 

Åmål och titta på lokalen vid tillfälle. Någon utställning till årsmötet blev det inte. Birgitta och Lisette 

har kvar att göra en lista över ansvarsområden och göra uppdragsbeskrivningar. Alla med ansvar för 

olika aktiviteter ska skicka texter och bilder till hemsidan och FB. 

§11. Beslöts att vi ska ha en ny styrelseutbildning den 24 augusti 09.00 – 16.00 och samtidigt ha ett 

styrelsemöte då. 

 §12. Övriga frågor: Coopkorten kommer att upphöra inom kort och ersättas av en app. Beslöts att 

Rolf kontaktar Coop om vilka som har rätt att använda appen. Det är idag Birgitta, Eva och Vanja. Vi 

får 5 % på allt vi handlar hos Coop. Även Bernt bör ha en app för kaffegruppen. 

Nästa månadsmöte ställs in. I fortsättningen kommer månadsmötet att börja 15.00 då yogan har fått 

andra lokaler.   

§12 b. Nästa styrelsemöte bestämdes till 20 april 13.30 i vår lokal. 

§13. Mötet avslutades. 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Bent Kjellgren, vice ordförande 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 

 


