
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Veteranerna Argenta. 

Måndagen den 30 november 2015, kl. 10.00 i Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson, Åsa Mattson för dagen sekreterare, Torbjörn Ström, An-Britt 

Hermansson, Stig Hedlund, Riitta Törnblom.  

 

Mötet inleddes med att vår nya medlem Sylvia Castland fick komma och 

berätta om Liberia Dujar Association och deras verksamhet i Liberia. Vi tog till 

oss informationen. 

1.  Mötets öppnande. 

Ordförande Bo klarade mötet öppnat. 

2.  Föregående Protokoll. 

Vi lägger mötesprotokollet till handlingarna 

3.  Kassarapport 

Torbjörn berättade om vår ekonomiska ställning. Balans- och Resultatrapport 

som bilaga. Torbjörn införskaffar medlemskort i ICA för att hantera kontanter. 

4. Medlemsfrågor. 

Vi har för närvarande 186 registrerade medlemmar. Inga-Lisa Kroon fyller 80 

den 17 december Ann-Britt uppvaktar. Inga-Britt Emilsson fyller den 30 

december, Marly uppvaktar? 

5. Föregående månadsmöte. 

Vi kan konstatera att det blev lyckat. 63 medlemmar deltog. 

6. Rapport från kommiéerna. 

Ordförande rapporterade från ett möte om omsorgsplanerna. Bosse, Riitta och 

Sven-Åke Lund har närvarit. KPR möte sker i morgon 1 december. Torbjörn 

berättade att resekommittén kommit igång Förste utflykten blir Lekebergs 

revyn 30 januari 2016. Inbjudan skickas ut med inbjudan till Lucia 13 december. 

7. Inbjudan till månadsmötet 13 december. 

Se inbjudan. Start kl 13.00 i Församlingshemmet 



8. Jullotteriet. 

Vi hjälps åt att sälja 2 ringar lotter. Behållningen behåller vi förutom 500 som vi 

skänker till Kyrkans ungdomsverksamhet. 

9. Subvention av julbordet. 

Vi beslutade att priset blir 200:- Alltså ingen subvention. 

10. Betalningen av julbordet. 

Vi gör som förra gången alltså betalning vid ankomsten 

11. Planering av månadsmöte 20 januari. 

Vi söker i första hand få kontakt med bokhandlaren i Hallsberg. Han berättar 

om sina möten med kända författare. 

12. Smartphone och surfplattor. 

Vi drar igång med första mötet 11 januari enligt bifogat utskick. Anmälan till 

Torbjörn 

13. Våra verksamheter. 

Torbjörn berättade att rapportering är inlämnad till SV i Örebro ang. våra 

månadsmöten. Återstår rapportering från Åsas Yoga och Zumba som avslutas i 

veckan. Dessutom återstår rapporteringen om Styrketräning, Bokcirkel och 

Engelska. 

14. Val som ska göras på årsmötet 

Det ska väljas ordförande, sekreterare och 2 ledamöter. 

15. Övrig planering inför årsmötet. 

Kallelse måste skickas ut i samband med kallelsen till januarimötet. 

16. Mötets avslutning. 

Ordförande tackade för visat intresse. 

 

 

Bo Svensson, ordförande    Åsa Mattsson, sekreterare. 

 



 

  


