
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 7 april 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. Utvärdering av månadsmötet den 18 mars i Loka. 

Lunchbuffé var mycket god. Marie Dahlgren var väldigt duktig. Vi måste 

utvärdera busstransporten som var mycket uppskattad. Vi kan tänka oss 
att göra det oftare.  

 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 2.555 i kontanter 

Vi har SEK 3.398,50 på företagskonto 

Vi har 100.999 SEK på placeringskonto 

Vi har inte ännu fått räkningen från församlingshemmet. Alla avgifter för 
yogan och zumban har kommit in.  

180 medlemmar har betalt. 

 

 

5. Medlemsfrågor 

Mona Podgorik är vår nya medlem. 

Födelsedagar: 

Den 19 april Erik Olsén 80 år. Vi skickar en blomstercheck. 

Den 1 maj Ove Stein 80 år. Torbjörn och Åsa uppvaktar honom. 

Den 3 maj Stig Henriksson 80 år. Ann-Britt uppvaktar honom. 

Den 24 maj Elisabeth Sherman 80 år. Marly uppvaktar henne. 

 

6. SPFs gruppförsäkring 

Anders frisk tar kontakt med Scandia för att veta om sin mor kan 
fortfarande vara försäkrad även om hon har gått ur SPF tidigare. 



7. Rapport om färgskrivare och bokföringsprogram 

Torbjörn köper en färgskrivare som kostar ungefär 3000 SEK.  

Bokföringsprogram köptes av Torbjörn och det fungerar bra. 

 

8. Rapport från kommittéerna 

KPR: Nästa möte är den 26 maj. . 

Resekommitté: Hans Linder har skickat ett mejl till alla som kommer att 
vara med till Caprice i Lindesberg den 11 april.  

 

9. Rapport från distriktets årsstämma den 23 mars. 

Johnny Molander och Bo Svensson deltog. En ny styrelse valdes. Ulf Grell 
är fortfarande ordförande. Det var ett förslag att höja SPF avgiften från 35 

SEK till 50 SEK, men det blev nedröstade. 

 

10. Rapport från möte med PROs nye ordförande Curt Nilsson 
angående Vita Villan och föreningsbidragen. 

Föreningsbidraget från kommunen till hyran av Vita Villan är bara till den 
1 juli 2015. PRO och Argenta har gjort uppsägelse för säkerhets skull. 

PRO och Argenta tar kontakt med kommunen. 

 

11. Inbjudan till månadsmöte den 22 april. 

Onsdagen den 22 april 2015 - kl 13.00. Plats: Gästgivaregården. 
Program: Operasångare Stefan Dahlberg och kantor Anna Florin Schmidt 

underhåller med sång och musik.  
 

12. Planering inför mötet den 22 april 

Torbjörn köper blommor till Stefan Dahlberg och Anna Florin Schmidt. Bo 
Svensson inleder underhållningen och ringer Gästis för att meddela hur 

många kommer att delta. 

 

13. Rapport från Eskos studiecirkel 

Det har pågått två gånger med 10 deltagare. Det finns två gånger kvar 
den 23 och den 28 april. Birgitta Skoglund av NA kommer. Esko fortsätter 

till hösten. 

 

14. Planering inför månadsmöten den 20 maj och september 

Den 20 maj är vårt sista möte före sommaren. Vi kan ha det på 
Krokbornparken som förra året med mat från Hammarn Vägkrog (Torbjörn 
och Åsa efterfrågar) och underhållning från Ingrid Borg och Leif Holmberg 

(Bo Svensson efterfrågar). Vi behöver två ringar till lotteriet. Anders 
frågar Ovaka om de kan ge priser. Och Torbjörn frågar Spendrups. 

Bo Svensson behöver alla information före den 30 april. 

För september: Torbjörn har träffat Hans Eriksson i Kopparberg som vill ge 
ett föredrag för myndare och godmanskap. 

 



15. Verksamheten under sommaren och eventuella nya 
studiecirklar 

Bo Svensson frågar Torgel Simenssen att leda en naturvandring i 

Björkskogsnäss i första veckan i juni. 

Den 19 augusti är surströmmingsfesten organiserad av Åke och Johnny i 
Hokstugan i Hällefors. Bo Svensson vill ha besked senast den 30 april. 

Vi har styrelsemöte den 17 augusti kl. 10 i Vitta Villan. 

Åsa fortsätter med yoga och zumba 

Marly vill undervisa engelska, det blir oregelbundet. 

Torbjörn tar kontakt med Lars Örtlund av kommunen om han kan ge 
undervisning i iPad i datasalen av kommunen. 

Vi kan kanske organisera en styrketräning. 

 

16. Övriga frågor 
Åsa organiserar lunch på Gästis för alla deltagare av yoga och zumba den 

19 maj kl.13. 
Inkomster för yoga är 6.200 SEK (31 deltagare), för zumba 3.000 SEK (15 

deltagare). Hyran av hallen är 2.000 SEK. 
 

18. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte tisdag den 4 maj 2015 kl.10 i Vita Villan. Stig Hedlund 

bjuder på kaffebröd. 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


