
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 2 mars 2015 - kl. 10.00 Vita Villan 

 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Stig Hedlund  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Anders Stenholm  Ledamot 

Johnny Molander   Ledamot 

Ann-Britt Hermansson Ledamot 

Åsa Mattson  Ledamot 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet till handlingarna. 

 

3. Protokoll från årsmötet den 18 februari och utvärdering av 
mötet. 

Vi saknar protokollet. Årsmötet förflöt väl. Underhållningen var mycket 
trevlig. 

 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 16 i kontanter 

Vi har SEK 2.309,60 på företagskonto 

Vi har 56.999,10 SEK på placeringskonto 

En 20 tal medlemmarna har inte ännu betalat årsavgiften. Vi har en stabil 
ekonomi. 

 

5. Medlemsfrågor 

Håkan Eriksson har avlidit och Anders undersöker om det går att skicka en 
kondoleans som vi brukar. 

Sylvia Persson är ny medlem. Vi har 179 medlemmar. 

Anders skickar en aktuell medlemslista med adresser, telefonnummer och 
e-postadresser till alla styrelsemedlemmarna. 

 

6. Läget vad gäller inköp av färgskrivare och bokföringsprogram 

Bokföringsprogrammet kostar ungefär 3000 SEK. Vi överlåtar inköpet till 
Torbjörn, Hans och Anders och styrelsen godkänner detta beslut. 

Beslut om färgskrivarinköp är redan antaget. 

 

 



7. Rapport från kommittéerna 

KPR: Mötet som var förra vecka var positivt. Läget har förbättrats. 

Föreningsbidraget från kommunen till hyran av Vita Villan är bara till den 
1 juli 2015. Torbjörn kommer att tala om det på årsmötet med BOAB. 

KPR har möte nästa vecka igen. 

Resekommitté: Resan till Caprice i Lindesberg den 11 april är fullbokad. 
Hans Linder vill gärna ha en reservlista. Kanske ordnar vi en resa till 

Karlstad. 

 

8. Val av vice ordförande. 

Stig Hedlund valdes till vice ordförande. Åsa Mattsson valdes till vice 
sekreterare. 

 

9. Val av funktionärer som inte blev valda på årsmötet. 

Arkivarie   Åke Nyström 
Data    Jan Bartholdsson 

Friskvård   Karin Herou+Åsa Mattsson 

Medlemsregisteransvarig  Torbjörn Ström+Marly Westerburgen 
Reseansvarig   Torolf Öhrn+Ulla Carlsson+Hans Linder 

Webbansvarig   Hans Linder 

(Hus)Värdar   Åsa Mattsson+Torbjörn Ström 

   från 2016-01-01 
Ljudansvarig   Johnny Molander 
Ombud och ersättare till distriktsstämma  Bo Svensson+Johnny Molander 

Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan  Torbjörn Ström (kassör) 

PR ansvarig  Torbjörn Ström 

 

10. Distriktets årsstämma i Hallsberg den 23 mars 

Bo Svensson och Johnny Molander kommer att delta. 

 

11. Inbjudan till månadsmöte 

Onsdagen den 18 mars 2015 - kl 13.00. Plats: Loka brunn 

Program: Vinprat, lokahistoria och vinprovning som leds av Marie 

Dahlgren 

 

12. Planering inför mötet den 18 mars 

Vi har hyrt en buss till Loka för 2.300 SEK. Det kostar 50 SEK per person. 

Anmälan till Johnny Molander, först till kvarn. 

Torbjörn köper blommor till Marie Dahlgren. Bo Svensson inleder 

föredraget. 

 

13. Planering inför månadsmöten den 22 april och den 20 maj 

Den 22 april ger Stefan Dahlberg, den kända operasångaren, en konsert 

ackompanjerad av Anna Florin Schmidt på piano på Gästgivaregården. 
Marly frågar Gästis vad de bjuder till husmanskost, som kostar 125 SEK. 



Den 20 maj är vårt sista möte före sommaren. Kan vi ha det på 
Krokbornparken som förra året med mat från Hammarn Vägkrog och ett 
uppträdande av vår Silverkör? 

Torbjörn har träffat någon i Kopparberg som vill ge ett föredrag om hur 
det går till att vara eller att behöva god man. 

 

14. Esko Torells planer på en cirkel om svensk historia. 

Första mötet blir torsdagen den 24 mars kl 14.00. Därefter får 
cirkeldeltagarna själva välja tidpunkt. Antal möten ger sig självt. Vi 

skickar inbjudan till studiecirkeln tillsammans med inbjudan till 
månadsmötet till alla medlemmar. 

 

15. Diskussion om ev. andra verksamheter som ordförande tog upp 
på årsmötet. 

SPF har material till att använda en surfplatta. Ann-Britt Hermansson vill 
starta en bokcirkel. Marly kan ge en språkkurs i engelska. 

 

16. Datum för styrelse- och månadsmöten 2015 

Styrelsemöten  Månadsmöten 

7 april   22 april 

4 maj   20 maj 

7 september  23 september 

5 oktober   21 oktober 

2 november  18 november 

30 november  13 december 

 

17. Övriga frågor 

Den 6 februari var Johnny Molander och Bo Svensson på SPF 

inspirationsmöte i Örebro. 
Vi gick genom rapporten från SPF om rekrytering av nya medlemmar. 

Ett förslag: Att skicka våra inbjudningar till Föreningsnytt. Torbjörn som 
PR ansvarig gör det. 

Vi kan forma en kommitté för att skriva en broschyr. Vi tillfrågar flera 
medlemmar och Ann-Britt Hermansson vill vara med. 

Vi kan kanske ha ett månadsmöte med kaffe (ingen lunch) och 
underhållning så att alla kan vara med. Detta med tanke på att 

månadsmötena kan tyckas dyra eftersom vi normalt äter lunch. 
 

18. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte tisdag den 7 april 2015 kl.10 i Vita Villan. 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 



……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


