
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Veteranerna Argenta den 4/1 2016 

Närvarande: 

Bo Svensson, Åsa Mattsson för dagen sekreterare, -Torbjörn Ström, Ann-Britt 

Hermansson, Johnny Molander, Stig Hedlund och Riitta Törnblom. 

1. Mötets Öppnade. 

Ordförande Bo Svensson hälsade välkommen förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll. 

Vi lägger protokollet till handlingarna. 

3. Kassarapport. 

Torbjörn berättade om vår ekonomiska ställning. Torbjörn redogjorde för 

balans och resultatrapport. Vi har betalat Capricebiljetterna. Vi har fordran på 

Kommunbidrag. Skatten för föregående år har inte betalats. 

4. Medlemsfrågor. 

Vi har för närvarande 183 registrerade medlemmar och 4 på väg in. Totalt 187 

medlemmar. Vi har 4 vän medlemmar. 

5. Utvärdering av medlemsmötet 13 december. 

Vi tycker det gick bra.  Maten ok för det pris vi betalade. Den är betalad på 

förra årets bokföring. 500 kr ska betalas till kyrkans ungdomsverksamhet. 

6 Rapport från kommittéerna.  

Vi har 30 biljetter till Lekebergs revyn. Kostnad 650 kr för varje deltagare. 

Anmodan att betala sker på kallelsen till månadsmötet. 

7. Månadsmötet 20 januari. 

Vi fastställde inbjudan som till mötet. Kommer att sändas ut när Marly kommit 

hem. 

8. Kallelse till ordinarie årsmöte. 

Kallelsen går ut tillsammans med kallelsen till månadsmötet. 

9. Planering inför månadsmötet. 

10. Marly fastställer tid och mat på Grythyttans Gästgivargård. Torbjörn har 

gjort klart med att Mathz Eriksson från överförmyndarnämnden medverkar. 



10. Planering inför årsmötet. 

Torbjörn kontaktar Hällefors Herrgård om vi kan vara där. Bo kontrollerar med 

valberedningen att allt år klart. Torbjörn ordnar med kassarapport. Bo ska hålla 

parentation över sex avlidna medlemmar. 

11. Översyn av verksamheter. 

Åsa fortsätter med yoga och zumba med start 19 januari och 21 januari. 

Smartphone och läsplattor utbildning startar 11 januari i tre grupper. 

Bokcirkeln startar 12 januari kl. 10.00. DE som är intresserade av släktforskning 

ska anmäla sig till Jan Bartholdsson. Styrketräning fortsätter i friskoteket den 8 

januari. Engelsk konversation fortsätter 11 januari. 

12. Övriga frågor. 

Bo berättade om mötet med BOAB om Vita Villan. Vi blir kvar 2016 i alla fall 

med oförändrat bidrag. 

13. Mötets avslutning. 

Bo tackar för intresset och avslutade mötet. Vi njöt av kaffe undermötet och 

Ann-Britt stod för bröd. Nästa möte ordnar Åsa bröd till. Vi noterade även 

mötesdagar för första halvåret. 

 

 

Bo Svensson, ordf.   Åsa Mattsson, v. sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


