
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 5 oktober 2015 - kl. 10.00 Vita Villan 

 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Johnny Molander  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 

Anders Stenholm  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 23 september i Måltidens Hus 

Bertil G. Johnsson berättade om läget på bostadsmarknaden i Hällefors 

och det blev uppskattad. Lunchen var bra igen.  

 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 270 i kontanter 

Vi har SEK 7.231,90 på företagskonto 

Vi har 64.863,10 SEK på placeringskonto 

Ekonomien är stabil. 

 

5. Medlemsfrågor 

Vi har 182 medlemmar och kanske 3 à 4  medlemmar till genom Åsas 
yoga. 

Födelsedagar: 

Milard Björnquist har avsagt sig uppvaktning på 90 årsdagen den 29 
september. 

Den 6 oktober Lars Gran 80 år. Torbjörn uppvaktar honom. 

Den 24 oktober Annmarie Brattström 80 år. Bo uppvaktar henne. 

Den 7 november Ingegerd Keller 80 år. Anders uppvaktar henne. 

Den 8 november Gun Eriksson 90 år. Riitta uppvaktar henne. 

Den 30 december Inga-Britt Emilsson 80 år.  

Senare ställer vi frågan om vi ska fortsätta med att ge blommor till de 

som fyller 80 eller 90 år. Frågan tas upp på årsmötet. 

 

 



6. Rapport från kommittéerna 

KPR: Mötet var den 24 september. För närvarande är det ingen kö på 
särskildboende. Man talade om en möjlighet att få en mötesplats för äldre. 

PRO håller på med vänstjänsten. 

Man diskuterade ersättning av en ledsagare. Om en ledsagare följer med 
med någon som ska bli inlagd och de åker med taxi, får ledsagare ingen 

taxi tillbaka. 

Vad håller PRO och Argenta på med, var frågan. Man talade om Vita 
Villan. Vi får kanske inte stanna kvar.  Vi måste ha någonstans att ställa 

vår material. Om vi får Vita vilan, då måste vi betala underhållet och 
driften. Vi kommer att ha ett möte med politiker om läget. 

 

7. Nybildning av resekommittén. 

Torbjörn, Åsa, Johnny och Marly formar en arbetsgrupp för att bilda en 

resekommitté. Vi kan fråga Alf Ström och Ulla Lewan. 

 

8. Planering inför månadsmöte den 21 oktober. 

Inbjudan är klar och vi skickar med affischer och förteckningen om 

aktiviteter. Silverkören sjunger. Karin Herou kommer att rapportera om en 
kurs hon har varit som handlar om hjärnan. Åsa ska fråga om det finns 

interesserade för gubbyoga.  Vi kommer att ha en lista av deltagare vid 
ingången. 

 

9. Planering inför månadsmöten den 18 november och den 13 
december. 

Åsa undersöker om Thomas Kläder och Raffinett är beredda att medverka 
till en modeshow. Flera medlemmar är beredda att vara mannekänger. 

Om det inte lyckas, då frågar Bo och Johnny en pensionerad bokhandlare 

från Kumla att ge ett föredrag. Bo ringer Folkets Hus om vi kan vara där 
och Riitta ringer Hammarns Krog för catering. 

Den 13 december firar vi Lucia och ha julbord och lotteriet på 
Församlingshemmet. 

Marly skriver båda månadsinbjudningar innan hon åker den 28 oktober. 

 

10 Värvningsbrev till nyblivna pensionärer.  

Vi väntar till januari. 

 

11. Politikermöte i Folkets Hus den 4 november. 

Argenta och SPF anordnar en politikerträff angående planeringen av 
älderomsorgen. Det har visat sig att planeringen är bristfällig och 
kortsigtig i många kommuner. Vi kanske kan hjälpa till med planeringen. 

 

12. Möte med kommunen om ev. flytt från Vita Villan. 

Vi hoppas att de kommer med ett förslag 

 



12. Våra verksamheter 
Verksamheter i Argentas regi oktober 2015 
 

Sångkören Silverkören. Önskar fler medlemmar. Kontaktperson: Kicki 

Stenholm. Tel 10407. 
Åsas yogagrupp. Tisdagar kl 11.00 i Kronhagsskolan. Tel 51577. 

Åsas zumbagrupp. Torsdagar kl 11.00 i Kronhagsskolan. 
Engelsk konversation. Marlys grupp har startat. Ytterligare intresserade 

kan kontakta Marly. Tel 14679. 
Eskos historiecirkel fortsätter ytterligare fem gånger till hösten.  

 
Eventuellt kommande verksamheter. 

Bokcirkel. Intresserade inbjuds till ett första möte i Vita Villan onsdag den 
25 november kl 10.00. Ledare Ann-Britt Hermansson. 

Släktforskning. Anmäl intresse till Jan Bartholdsson. Han och Ann-Marie 
hjälper er. Tel 10056. 

Boule. Litet antal intresserade. Bör bli några fler. Klarar sig utan ledare. 
Närmare besked i november. 

Styrketräning för äldre. Friskoteket säljer klippkort. 10 gånger för 250;- 

(pensionärsrabatt). Hittills fyra intresserade. Ring någon i styrelsen om ni 
har intresse. Mer besked i nästa inbjudan. 

Surfplatta och smarttelefon. Många intresserade (14). Det betyder att vi 
måste få igång en grupp. Vi får troligen vara i kommunens datasal men vi 

har ingen ledare. Vi ska se om Vuxenskolan kan hjälpa oss. Mer besked 
kommer. 

 
17. Övriga frågor 

Bo och Sven-Åke och Riitta var på SPF mötet i Örebro. SPF fyller 40 år.  
Många föreningar har en insammling för världens barn. Vi kan göra det 

den 13 december. Tex kan vinsten på lotteriet gå till Världens Barn. 
 

18. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 2 november kl. 10 i Vita Villan 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


