
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 2 februari 2015 - kl. 10.00 Vita Villan 

 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Anders Stenholm  Kassör 

Åke Nyström   Ledamot 

Johnny Molander   Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 

Åsa Mattson  Ledamot 

Torbjörn Ström  Suppleant 

Hans Linder  Resekommitté 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet till handlingarna. 

 

3. Kassarapport 

Vi har SEK 16 i kontanter 

Vi har SEK 4.669,60 på företagskonto 

Vi har 48.999,10 SEK på placeringskonto. 

 

4. Medlemsfrågor 

Vi har 6 nya medlemmar. 

Fyra medlemmar har avlidit. 

Vi har 179 medlemmar varav 110 kvinnor och 69 män. 

 

5. Frågan om färgskrivare och bokföringsprogram 

Torbjörn Ström har ett förslag för en färgskrivare Samsung C460 som 
kostar ungefär 3000 SEK. Styrelse beslutar att köpa den. Torbjörn har 
ansvar för den. 

Torbjörn som kommer att bli vald som vår nya kassör har ett bra 
bokföringsprogram som kostar årsavgiften (ungefär 1000 SEK). Hans 

Linder får ta reda på om det är en årsavgift på bokföringsprogram Wisma. 
Anders Stenholm, Hans Linder och Torbjörn Ström diskuterar tillsammans 

och Anders och Torbjörn tar beslut om eventuellt inköp. Officellt beslut tas 
på styrelse i mars. 

 

6. Utvärdering av föregående månadsmöte 

Månadsmöte den 19 november var i Måltidens Hus. Föredraget av Wilhelm 
Tham var väldigt intressant och maten var god på Måltidens Hus. 



 

7. Rapport från kommittéerna 

KPR – Johnny Molander har ett möte den 17 februari 2015. 

Resekommittén: Den 27 februari åker vi till Hjalmars Drömrevy i Viby 

By. Den 11 april är det Caprice i Lindesberg med Niklas Strömstedt som 
gästartist. Förra årets Caprice var så uppskattad att många sedan länge 

har anmält sig till årets resa. Den 19 maj ska vi inte åka med Charterbuss 
och se Mamma Mia i Helsingfors. Tyvärr ville de inte låta oss reservera 

platser och det var inte heller påstigning i Hällefors men i Filipstad. 

 

8. Rapport från valberedningen 

Åke Nyström slutar som ledamot. Anders Stenholm slutar som kassör och 
är kandidat för ledamot. Torbjörn Ström är kandidat för kassör, Stig 

Hedlund är kandidat för ledamot. Annars stannar styrelsen oförändrad. 

Detta enligt valberedningens förslag. 

 

9. Kallelse till årsmötet den 18 februari 2015. 

Årsmötet äger rum på församlingshemmet i Hällefors. 

Maten kostar 75 SEK. Marly sitter vid kassan. Åsa Mattson frågar Birgitta 
Skoglund (NA) om hon kan komma och skriva om årsmötet. 

Musikunderhållning kommer att bli efter årsmötet. Vi behandlar 
stadgarförändringar under punkt 10. Namnsbyte ska också beslutas under 

punkt 10. 

 

10. Planering inför årsmötet den 18 februari 2015. 

Ordförande Bo Svensson läser parentation, vi tänder ett ljus. Jan 
Bartholdsson är ordförande och Åke Nyström blir sekreterare för årsmötet. 
Hans Linder svarar frågor om ekonomiska rapporten eftersom Anders 

Stenholm inte är närvarande. 

Förslag till budgeten för 2015 blev godkänt. Åke Nyström kommer att 

sluta och får en blomstercheck. Anders Stenholm slutar som kassör, Bo 
Svensson kommer att hälsa på honom. 

 

11. Planering inför mötet den 18 mars 2015 och den 15 april 2015. 

Nästa styrelsemöte är den 2 mars kl.10 och månadsmötet är onsdag den 
18 mars. Marly har frågat Marie Dahlgren om vi kan ha lunch med 

vinprovning igen på Loka. Det är möjligt kl 13 och priset är 140 SEK. 

För nästa månadsmöte den 22 april frågar Marly om Stefan Dahlberg vill 
ge en konsert med Anna Florin Schmidt som spelar piano. 

Gästgivaregården skulle passa bäst för lunchen och konsert. 

 

12. Motionsverksamheten. 

Det finns ett stort intresse. Åsa har för yoga och zumba tillsammans 51 
deltagare. Åsa kan inte ha flera personer för yoga. Zumba kommer att bli 

inställd den 5 februari.  



 

13. Övriga frågor, bl.a. presentbrev från Viking Line och 
redovisning av föreningens trafikverksamhet. 

Vi har ingen trafikverksamhet i vår förening. Bo Svensson skickar in 
blanketten. 

Den 6 februari kommer Johnny Molander och Åke Lund att delta i en 

inspirationsdag. Det kostar 150 SEK per person. Styrelse godkänner det. 

Johnny Molander och Sven-Åke Lund åker på SPF informationsträff i 
Örebro den 5 mars. 

 
14. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte tisdag den 2 mars 2015 kl.10 i Vita Villan. 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


