
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 1 februari 2016 - kl. 10.00 Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Stig Hedlund  Vice-ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 
Ann-Britt Hermansson Ledamot 

Johnny Molander  Ledamot 
Åsa Mattson  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet till handlingarna. Vi tar upp mötesdagarna 
i övriga frågor. 

 
3. Kassarapport 

Vi har SEK 0 i kontanter 

Vi har SEK 19.287,10 på företagskonto 

Vi har SEK 44.806,10 på placeringskonto 

Ekonomin är stabil. 

Budgeten till 2016 ska ordförande Bo Svensson föredra på årsmötet, 
eftersom kassören Torbjörn Ström inte ska vara närvarande. Hans Linder 

drar kassarapporten. 
 

4. Medlemsfrågor 

Vi har 188 medlemmar.  
Födelsedagar: vi får information från Torbjörn Ström senare. 

Vi undrade om vi ska fortsätta med att ge blommor till de som fyller 80 
eller 90 år. Styrelse bestämmer att det blir oförändrat. 

 
5. Utvärdering av månadsmötet den 20 januari på Gästis. 

70 medlemmar deltog. Maten var bra och servisen var perfekt. Vi fick låna 
lokalen Galleriet gratis. Föredraget av Matz Eriksson från 

överförmyndarnämnden var intressant. 
 

 

 

 



6. Rapport från kommittéerna 

KPR: Mötet är nästa vecka. Bo Svensson har varit på möten som har en 
anknytning till KPR. Äldreomsorgsplanen är på gång. SPF har lockat fram 

det. 

Resekommittén: Lekebergs Nyårsrevy var första resan med vårt nya 
kommitté. Den 2 april åker vi till Lindesberg till Capricen, vi har 31 

biljetter, redan 21 personer har anmält sig. Kommittén kommer att ordna 
flera resor. 

 
7. Kallelse till årsmötet den 17 februari 2016. 

Kallelse godkänns. 
 

8. Planering inför årsmötet. 
Vi kommer att vara på Hellefors Herrgård, maten kostar 150 SEK. 

Ordförande Bo Svensson börjar med parentation och ska läsa en dikt. 
Dagordningen, valförberedningensförslag, verksamhetsberättelse och 

finansrapporten ska läggas på hemsidan. Vi börjar med årsmötet, sedan 
har vi lunch. Vår överraskning är att Uno Rehn ska hålla ett föredrag efter 

lunchen. 

 
9. Planering inför månadsmöte den 16 mars. 

En bokhandlare från Hallsberg håller ett föredrag: Författare som jag har 
mött. Marly talar med Måltidenshus och också med Cornelis.  

 
10. Översyn över vilka medlemmar har e-post. Har alla medlemmar 

meddelat sin e-postadress? 
I nästa inbjudan frågar vi om alla som har e-post vill anmäla sin adress till 

Argenta.  
 

11. Verksamheter. Översyn. 
Zumba och yoga: Åsa Mattsson 

Styrketräning i Friskoteket 
Surfplatta och smarttelefon, flera grupper 

Engelsk konversation: Marly Westerburgen 

Bokcirkeln: Ann-Britt Hermansson 
Släktforskning: Jan Bartholdsson 

Sångkören Silverkör 
Vi kommer att organisera boule under våren om det finns flera 

intresserade. 
 

12. Övriga frågor 
Styrelsemötets dagar: 29 februari, 4 april, 2 maj, 5 september, 3 oktober, 

7 november, 28 november. 
 

18. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 29 februari kl. 10 i Vita Villan. Vi njöt av kaffe 

under mötet och Åsa stod för kaffebröd. 



 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


