
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Veteranerna Argenta 

Måndagen den 2 november 2015, kl. 10.00 i Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson   ordförande                                                                                                                       

Åsa Mattsson   v. sekreterare                                   

Torbjörn Ström   kassör                                            

Jonny Molander   ledamot                                         

Stig Hedlund   ledamot                                         

Anders Stenholm   Ledamot                                      

Stefan Strömgren   gäst från SV                                                                                       

Mötet inleddes med att Stefan S gav information om vad som räknas som 

studiecirklar och vad som inte hör dit. För varje aktivitet om minst 30 minuter, 

erhåller vi ett bidrag på 300 kr från SV. Föreningsmöten som innehåller 

kulturellt inslag räknas på samma sätt. Man måste vara minst tre personer med 

cirkelledaren för att den ska godkännas.                                                                     

Vi erhöll information om hur vår påtänkte kurs gällande smartphone och 

surfplattrar skulle kunna se ut. Varje aktivitet redovisas årsvis. Vi bör redovisa 

varje möte för att få betalt. Vi tackade Stefan för en givande information om 

vad SV. Kan hjälpa till med. 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet för öppnat 

2. Föregående mötes protokoll. 

Vi lägger protokollet till handlingarna 

3. Kassarapport. 

Vi har 4.565 SEK i kontanter 

Vi har 8.142,30 SEK på företagskonto 

Vi har 64.863,10 SEK på placeringskonto 

4. Medlemsfrågor. 

Ingegerd Keller uppvaktas av Anders 7 november 

Gun Erixson uppvaktas av Riitta 8 november 

Inga-Britt Emilsson som fyller 30 december avvaktar vi med. 



5. Rapport från kommittéerna. 

Inga rapporter förelåg  

6. Besök av Vuxenskolan 

Se inledningen 

7. Våra Verksamheter. 

Går enligt plan. Information om smartphone kommer att gå ut till 

decembermötet. Torbjörn pratar med Mikael J för planering. 

8. Resekommittén 

Beslutades att Ulla och Bo Lewau, Johnny Molander, Marly, Torbjörn och Åsa 

ska ingå. Avgående ordförande Hans Linder kallar till möte. 

9. Planering inför mötet 4 november. 

Allt är klart, samtliga 7 partier i fullmäktige ställer upp. 

10. Beslut om extra årsmöte. 

Vi beslöt att hålla ett extra årsmöte 13 december i och med att Mats Högberg 

bett att få avsäga sig uppdraget i valberedningen i och med att han bor i 

Lindesberg. 

11. Panering inför medlemsmötet 18 november. 

Allt klart med Thomas Kläder och Raffinett. Mannekänger fixade och Ann-Britt 

Strömqvist kommer att hålla i mikrofonen. Vi bör kolla om hörselslinga kan 

ordnas. 

12. Planering inför medlemsmötet 13 december. 

Planering klar. Vi beslöt skänka 500 sek till ungdomssektionen för att Hällefors 

Lucia gästar mötet. 

13. Möte med kommunen om föreningsbidragen. 

Vi har kallats till möte 4 november 16.30 för information. Bo, Johnny och 

Torbjörn går till lokalen Valsverket i kommunhuset. 

14. Vita Villan. 

Ännu ej något besked. Kommer kanske på mötet under punkt 13. 

15. Övriga frågor. 



Bo berättade att Eva Edvardsson bett att få visa egentillverkade smycken på 

mannekänguppvisningen 18 november. Vi såg inget hinder för det. 

16. Mötets avslutning. 

Ordförande tackade för intresset och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte äger 

rum 30 november kl. 10.00. 

 

………………………………….          ………………………………….. 

Ordf. Bo Svensson   V.sekr. Åsa Mattsson 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

     

      

      

                                                                      


