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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Tisdagen den 29 september kl. 13.00 

Plats:  Föreningslokalen Västerlånggatan 

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

Ingela Hedlund, Lisette Lindenström, Annette Andeling, Lorna Waern, Lizbeth Norum, Lena Kock. 

§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 efter följande ändringar: § 4: 

Kassan utgör 108271 kr, § 13 Styrelsen valdes. 

§5. Ekonomirapport: I kassan finns idag 101 986 kr. 

§5a. De nya medlemmar som går med i september får betala hel årsavgift, 250 kr för innevarande år 

och 250 kr för kommande år. De som går med i oktober eller senare, får betala 250 kr som gäller för 

både innevarande och kommande år. Detta är orättvist och vi tog därför följande beslut: För de som 

går med i september, betalar föreningen tillbaka 125 kr. 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 440 medlemmar, två nya medlemmar har tillkommit och 

två har avlidit sedan förra styrelsemötet. 

§7. Inkommen post: Terttu Martinsson har skickat tackkort för uppvaktningen på 80-årsdagen. 

Distriktet har skickat ut en förfrågan om vad vi har haft för aktiviteter under pandemin och detta har 

besvarats av både Birgitta och Rolf. 

Åmåls Tennisklubb har bjudit in SPF:s medlemmar till nybörjartennis. Rolf tar kontakt med 

tennisklubben för mer information som vi sen kan gå ut med på hemsidan och Facebook. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Några cirklar har kommit igång, tre av mervetargrupperna och hantverkscirkeln. 

Filmcirkeln kommer eventuellt att delas upp i två grupper för att kunna komma igång. Kanske en 

cirkel i schack kan starta så småningom. 

Resekommittén: Inga resor är möjliga i nuläget. 

Friskvårdskommittén: Minigolfen är avslutad för säsongen. 

KPR har haft möte men protokollen brukar dröja ett par månader. Man diskuterar i kommunen att 

bygga ett nytt äldreboende, särskilt boende, för 50 personer men inget beslut är taget ännu. 

Säkerhetsrutiner för Covid19 är uppdaterade. 
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Förslag på friskvårdsaktivitet: Att gå ”Historiska Åmål” med hjälp av den nya appen Odenity och 

därefter fika tillsammans och prata om vår historia. 

Distriktsstyrelsen: Förbundet har avsatt pengar som föreningarna kan söka för att göra PR för SPF 

lokalt. Info om hur och när vi kan söka kommer. 

§9. Vi beslöt att Lisette ska fråga Jan-Eric Thorin om han kan bli vår trafikansvarige. 

§10. Angående vaccination för säsongsinfluensan, beslöt vi att fråga Medpro om hur denna ska 

genomföras för våra medlemmar, i vår lokal eller hos Medpro. Lena och Lisette tar upp detta vid 

Äldrerådets nästa möte den 13 oktober. 

§11. Vi beslöt att vi ska ha söndagscafé första söndagen i månaden i vår lokal och att vi bjuder på 

kaffe. En grupp bildades för att ansvara för träffarna: Birgitta, Annette, Ingela, Lisette. Lisette skickar 

in till PD:s kalendarium om detta. Då det är Kanelbullens dag på söndag, beslöt vi att bjuda på bullar 

och Margit åtog sig att kontakta Nada så hon bakar bullar till oss. 50 bullar ska beställas. 

§12. Rolf meddelade att han inte ställer upp till omval som kassör men kan fortsätta att ha hand om 

hemsidan. Valberedningen är meddelad. 

Torgdagen den 24 september genomfördes av sex personer från styrelsen. Tre personer var 

intresserade av att bli medlemmar och många var framme och köpte lotter och informerade sig. Vi 

beslöt att genomföra en ny torgdag den 29 oktober kl. 10.00 – 15.00 då det är viktigt att synas. För 

att genomföra torgdagen bildades en grupp: Lisette, Annette, Rolf, Eva, Margit, Lena, Ingela, Lizbeth 

och Birgitta. Lisette åtog sig att göra en affisch för att klargöra vad SPF är. 

§13. Nästa möte den 19 oktober 13.30 – 15.30 i vår lokal samt den 23 november samma tid och 

plats. 

Lorna ansvarar för kaffe och bröd nästa gång! 

§14. Mötet avslutades. 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare Rolf Weibull 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 


