
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 4 maj 2015 - kl. 10.00 Vita Villan 

 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Stig Hedlund  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Riitta Törnblom  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 22 april i Gästgivaregården. 

70 personer deltog. Anna Florin Schmidt och Stefan Dahlberg var mycket 
duktiga, konserten blev mycket uppskattad. Lokalen är inte så lämplig för 

en konsert. Lunchen var OK.  

 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 2 i kontanter 

Vi har SEK 4.858,50 på företagskonto 

Vi har 81.514,10 SEK på placeringskonto 

Fakturan till kyrkan för lunchen på församlingshemmet var 3.500 SEK. 

 

5. Medlemsfrågor 

En del medlemmar har inte betalat medlemsavgifter. Vi skickar dem en 
sista påminnelse. 

Födelsedagar: 

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

 

6. Färgskrivare 

Inköp av färgskrivare är på gång. Torbjörn köper den, den kostar SEK 
3.594. Fyra färgarna kostar SEK 2.000. Vi ställer färgskrivaren i Vita 
Villan. Stig or Torbjörn har ansvar för sköte av färgskrivaren. 

 

7. Rapport från kommittéerna 

KPR: Nästa möte är den 26 maj. . 

Resekommitté: har lämnat inbjudningar till en utflykt till Karlstad den 10 

juni och till Teater Nolby den 15 augusti.  



8. Rapport från möte med Christina Johansson från kommunen och 
PRO. 

Kommunen kommer att ändra reglerna för bidrag. Kommunen vill använda 

egna lokaler. BOAB har fått dubbelt så hög hyran än de skulle få i år. 

 

9. Kommunstyrelsemöte den 12 maj i Sävsjön 

Då besluter kommunen om vi ska få bidrag. Stig, Johnny, Bo och Torbjörn 
kommer att vara närvarade.  

 

10. Inbjudan till månadsmöte den 20 maj 

Onsdagen den 20 maj 2015 - kl 13.00. Plats: Krokbornsparken. 
Program: Ing-britt Borg och Leif Holmberg underhåller med musik och 

sång. Lotteri. Information om bl.a. ändrade regler för föreningsbidrag.  
 

11. Planering inför månadsmöten den 20 maj 

Hyran är fixad. Vi bjuder på drink innan mötet. Torbjörn talar med Anders 
om vad Anders köpte förra året. Vi kommer att använda plast glas. 

Catering från Hammarns Vägkrog är beställd. Anders har fått fem priser 
från Ovako. Torbjörn försöker att få priser från Spendrups. Styrelse bör 

vara på plats kl.12. Torbjörn lånar nyckeln för att kolla om det finns bord 
och stolar. 

 

12. Planering inför naturvandringen 

Torgel Simenssen ledar en naturvandring i Knuthöjdmossen den 3 juni 

kl.14. Marly köper en flaska vin till Torgel. 

 

13. Planering inför surströmmingsfesten den 19 augusti 

Den 19 augusti är surströmmingsfesten organiserad av Åke och Johnny i 

Hokstugan i Hällefors. Johnny och Åke är inte närvarande. Bo ringer dem. 

 

14. Planering inför mötena i september och ev. oktober 

Torbjörn har träffat Mats Eriksson i Kopparberg som vill ge ett föredrag för 
myndare och godmanskap den 23 september om att vara eller behöva 
goda mannen. Kan vi göra det i Hellefors Herrgård? Den 21 oktober 

uppträder Silverkören på månadsmötet.  
 

15. Planerade nya studiecirklar 
Esko fortsätter ytterligare fem gånger till hösten. För bokcirkeln söker vi 

intressen. I augusti vet Marly när hon kan ge engelsk konversation, 

kanske kommer det att finnas två grupper för olika nivåer. 
Bo gör en lista för anmälan för majmötet. 

Åsa fortsätter med yoga och zumba. Vi kan kanske organisera en 
styrketräning. 

Torbjörn tar kontakt med Lars Örtlund av kommunen om han kan ge 

undervisning för smarta telefoner och surfplattor i datasalen av 
kommunen.  



16. Åsas avslutning av sina kurser 

Åsa organiserar lunch på Gästis för alla deltagare av yoga och zumba den 
19 maj kl.13. Subventionering av Argenta är SEK 2.500. 

Åsa frågar Hasse att skriva mer information om lunchen på vår hemsida. 

 
17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

18. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 17 augusti kl. 10 i Vita Villan 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


