
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 4 april 2016 - kl. 10.00 Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Annika Testad  Vice sekreterare 

Johnny Molander  Ledamot 
Åsa Mattson  Ledamot 

Anders Stenholm  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Vi gick igenom förra mötesprotokollet (29 februari) och lägger detta till 
handlingarna.  

 
3. Utvärdering av månadsmöte den 17 mars på Gästis 

Bara positiva reaktioner från medlemmarna. Föredraget av ”Bokhandlaren 
från Hallsberg” var mycket uppskattat. God mat och gratis 

föreläsningslokal ger plus i kanten för Gästis. 
 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 0 i kontanter 

Vi har SEK 8.876:- på företagskonto. 
Vi har SEK 78.172:- på placeringskonto. 

Torbjörn meddelade att hyran ökat med 25:-/månad. Hyresbidraget bör 

ökas med samma belopp. 
Balans- och resultatrapport bifogas. 

 
5. Medlemsfrågor 

184 medlemmar har betalat, 5 st har ej betalat. 
De som inte har betalat och vill avsluta medlemskapet bör kontaktas 

(Torbjörn?) för att uppmärksammas på att försäkringen ej gäller vid 
utträde. 

  
Födelsedagar: Anna-Greta Hedberg fyller 80 den 30 maj. 

Åsa uppvaktar. 

 

 



 

 
6. Rapport från kommittéerna 

KPR: Det finns planer på nytt vård- och omsorgsboende. Det befintliga 

görs då om till trygghetsboende. 
 

Bo har fått inbjudan från kommunen angående äldreplan den 12 april kl. 
17.00. Någon/några deltar: Jonny, Riitta? 

  
Resekommitéet: Caprice blev mycket uppskattat. De flesta vill åka nästa 

år igen. 
Andra förslag på resor diskuterades, såsom Nobelmuseet i Karlskoga, 

Teater i Nolby i augusti (bör finnas med i nästa utskick). 
Jazz-festival. 

 
Distriktstämman: Bo och Johnny deltog med respektive (vilka betalade 

själva). Ny distriktsordförande har valts. Annars inget särskilt att 
rapportera. 

 

7. Inbjudan och planering inför månadsmöte den 20 april 
Inbjudan är klar att skickas ut. Föredraget med Aulis Syväjärvi om 

flyktingförläggning i Bredsjö kommer att hållas i matsalen. 
 

 
8. Månadsmöte den 18 maj 

Torbjörn Ström har bokat Krokbornparken och Hammarns krog för lunch 
samt Christer Bergsten för musiken. Någon form av aktivitet är önskvärt  

t ex tipspromenad. 
120:- i inträde föreslogs och man kan betala kontant eller få ett inbetal-

ningskort. 
 

9. Naturvandring med Torkel Simensen 
Torkel är vidtalad och som utflyktsmål föreslogs Björskogsnäs med 

förhoppningsvis kaffeservering av Ornitologiska föreningen. 

Detta ska tas upp i nästa medlemsbrev. 
 

10. Surströmming i augusti 
Beslutades gå av stapeln den 17 augusti kl. 17.00. 

Johnny bokar HOK-stugan. 
 

11. Våra verksamheter och hur de skall redovisas till kassören. 
Bo skickar redovisning till Studieförbundet på deltagare i styrketräningen. 

Inbetalningar från Studieförbundet skriver inte ut vad betalningen avser. 
Skärpning! Torbjörn kontaktar dem. 

 
Zumba kommer att strykas, för få deltagare. Ersätts med ett Yoga-pass 

till. Ev också någon form av gymnastik och/eller Chi gong. 
 



12. Övriga frågor.  Inga. 

 
18. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte är den 2 maj kl. 10 i Vita Villan. Vi njöt av kaffe under 

mötet och Riitta stod för kaffebröd. 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Vice sekr. Annika Testad 


