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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Måndagen 19 oktober kl. 13.30 – 15.30 

Plats:  Föreningslokalen Västerlånggatan 

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

Lindenström, Annette Andeling, Lorna Waern, Lizbeth Norum, Lena Kock. 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Annette Andeling. 

§3. Dagordningen fastställdes. 

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

§5. Ekonomirapport: I kassan finns idag 101 280 kr.  

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 443 medlemmar, två nya medlemmar har tillkommit och två 

har flyttats över från annan förening till oss. En medlem har avlidit sedan förra styrelsemötet. 

§7. Inkommen post. Vi har fått ett förslag till insändare från förbundet. Vi beslöt att inte använda denna. 

Lisette fick i uppdrag att skriva en egen för SPF Åmåliterna på samma ämne – extrapengar till 

äldreomsorgen nästa år. 

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Lisette har frågat Vuxenskolan om de har någon cirkelledare för en skrivkurs då en av de 

nya medlemmarna önskade att en sådan skulle starta. De återkommer i ämnet. 

Resekommittén: Inga resor är möjliga i nuläget. Intresse finns för att starta en cirkel om ett resmål vi skulle 

kunna resa till när detta blir möjligt. Förslag till resmål var Lübeck och Öland/Kalmar. 

Friskvårdskommittén: Lena har undersökt med kommunen om vi skulle kunna får bidrag till att installera en 

hörselslinga i lokalen men vi kan inte få något bidrag till detta. Det återstår att ta en diskussion med vår 

hyresvärd Bolia om detta.  

En promenad genomfördes den 11 oktober med nio deltagare. Nästa promenad blir den 8 november på 

Hälsans Stig. 

Lena, Eva och Lisette ska träffas för att provgå ”Historiska Åmål” med appen Odenity och kanske senare 

arrangera en medlemsvandring på temat med efterföljande fika och diskussion. 

Lena rapporterade från senaste KPR. Birgitta påpekade att det extra statsbidraget som kommunerna får till 

äldrevården, bör tas upp på nästa KPR. 

Webbseminarium: Birgitta har lyssnat på ett intressant seminarium om marknadsföring/rekrytering. SPF 

satsar stort på marknadsföring då vi har tappat ca 7 000 medlemmar i år och vi måste nu återrekrytera 
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medlemmar. Vi är kända och har högt anseende men PRO är betydligt mer kända. Viktigt med det 

personliga mötet. 

Vi har idag inga föreningsprenumerationer av Senioren, men när pandemin har lagt sig, skulle vi kunna ta 

två, en till Vårdcentralen och en till Folktandvården. 

Att använda SMS för utskick är inte möjligt ännu då IT-leverantören inte har löst de tekniska frågorna för att 

möjliggöra sådana utskick. 

Vi diskuterade att göra ett vanligt utskick inför julen med en julhälsning i form av kort eller brev till alla 

medlemmar. 

§9. Det blir ingen vaccination för säsongsinfluensa i vår lokal i år pga. att det blir svårt att upprätthålla 

säkerhetsrutinerna. För riskgrupperna kommer vaccinationen att starta i början av november med 

tidsbokning framför allt via internet. Som alternativ går det också att boka via telefon. Vaccinationen är 

numer gratis.  

Minnesanteckningar från Äldrerådets möte den 13 oktober kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan 

och med en sammanfattning på FB. 

§10. Nästa söndagscafé blir den 1 november kl. 14.00 – 16.00 i vår lokal. Lisette ska fixa quiz som 

underhållning till detta. Vi bjuder på kaffe men man får ta med eget bröd. Ansvariga för caféet är Lisette, 

Annette och Eva. Birgitta kommer också men kan vara lite sen. Lisette skickar in till PD. 

§11. Eva rapporterade att Bolia kommer att sätta in en kontakt i källaren till frysen samt en kontakt till 

kylen vid bardisken i salen. 

Torgdagen: Vinster till lotteriet på torgdagen har inkommit. Eva köper in lottring och Birgitta tar med två 

bord. Schemat för dagen är: 10 – 11: Birgitta och Margit, 11 – 12: Lisette och Ingela, 12 – 13: Rolf och 

Lizbeth, 13 – 14: Annette och Lena, 14 – 15: Eva och Birgitta. Lisette skickar in till PD och bjuder in dem att 

komma och besöka oss på torget. 

Boulebanan har skötts av SPF i ett år nu. Uthyrningar av banan har täckt de löpande utgifterna. Varje 

spelare betalar 20 kr/gång och dessa inkomster har i stort sett täckt de fasta utgifterna. Föreningen har idag 

29 621 kr i kassan. 

§12. Nästa möte den 23 november 13.30 – 15.30 i vår lokal. Till detta möte ska valberedningen bjudas in. 

§13. Mötet avslutades. 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare Annette Andeling 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 


