
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 10 maj 2016 - kl. 10.00 Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson  Ordförande 

Stig Hedlund  Vice-ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Annika Testad  Ledamot 

Johnny Molander  Ledamot 
Anders Stenholm  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger förra mötesprotokollet (4 april) till handlingarna.  

 
3. Kassarapport 

Vi har SEK 0 i kontanter 

Vi har SEK 10.093,44 på företagskonto. 

Vi har SEK 67.182,36 på placeringskonto. 
Ekonomin är stabil. 

 

4. Medlemsfrågor 
Vi har 184 betalande medlemmar. 2 vänmedlemmar. 

Följande medlemmar fyller 80: 
Anna-Greta Hedberg den 30 maj. Åsa Mattsson uppvaktar henne. 

Sylvia Castland den 18 juni. Åsa Mattson uppvaktar henne. 
Torvald Axén den 22 juli. Torbjörn Ström uppvaktar honom. 

Lennart Swing den 27 juli. Stig Hedlund uppvaktar honom. 
Bo Hedberg den 19 augusti. Torbjörn Ström uppvaktar honom. 

Inga Carlsson den 20 augusti. Marly Westerburgen uppvaktar henne. 
 

5. Utvärdering av månadsmötet den 20 april på Måltidens Hus 
Innehållet av föredraget av Aulus Syväjärvi var bra. Nästa gång behöver 

vi en högtalare, det var inte lätt att förstå honom. Maten var bra, men det 
tar tid att stå i kö. 

 

 

 



6. Rapport från kommittéerna 

KPR har möte idag. Riitta Törnblom, Johnny Molander och Sven-Åke Lund 
deltar. 

 Resekommitéet: försöker att få biljetter till Nolby teater för augusti. 
Hjalmar kommer att dra igång under vintern, föreställningen är alltid 

populär. Resekommittéet kanske ska organisera ett utflykt till Nobel 
Museet. 

 
7. Rapport från utbildningsdagen den 3 maj: Mig lurar du inte. 

Johnny Molander och Bo Svensson deltog. Vi ska försöka att bilda en 
cirkelgrupp omkring ämnet till hösten. 

 
8. Rapport från Kommunens information om äldreplanen den 25 

april i Folkets Hus. 

Stig Hedlund och Bo Svensson var närvarande, de fick bra information. 
 

9. Rapport från föreläsningen den 26 april i Folkets Hus om 
styrketräning. 

Många från Argenta var närvarande. Det var värt att lyssna på. 
 

10. Inbjudan till månadsmötet den 18 maj. 
Mötet kommer att vara på Krokbornsparken i Hällefors. Christer Bergsten 

underhåller med sång och musik. Tipspromenad med lätt vandring. Lotteri 
med fina priser skänkta av Ovako. 

 
11. Planering inför månadsmöte den 18 maj, naturvandringen den 

7 juni och surströmmingsfesten den 17 augusti. 
Christer Bergsten sjunger. Mat från Hammarn Krog är ordnat. 

Välkomstdrinken: Cider och mousserende vin. Vi måste köpa muggar. 

Kören vill ta hand om lotteriet och de köper lotteriringar. Om det är kyligt 
ställer Johnny in elelement i lokalen. Karin Herou kommer att tala om en 

teatercirkel hon vill starta. 
Naturvandringen den 7 juni med Torkel Simensen är i Björskogsnäs. 

Serveringen är på plats på tisdagar. Vi får en kod till bommen för dem 
som kan inte gå så långt. Vi samlar kl.13.30 vid sporthallen. Bo köper en 

flaska vin till Torkel. 
Surströmmingsfesten den 17 augusti: Johnny Molander och Anders 

Stenhom tar hand om festen. 
 

12. Lever vår förening farligt? Angående ett rättsfall. 
Vi gick igenom brevet från SPF. Argenta väntar inte med att anmäla nya 

medlemmar till årsskiftet. Medlemmarna som anmälar sig senare i året 
betalar mindre årsavgift hos oss. 

 

13. Översyn av utdelningen av inbjudan. 
Postutdelningen och mejlutskick stämmer inte alltid. Torbjörn ska se till 

att det blir bättre. 



14. Synpunkter på Äldreplanen. Vi ska lämna ett yttrande till 

kommunen senast den 15 maj. PRO vill träffa några av oss kl. 
12.30 idag i Vita Villan för att utforma ett gemensamt yttrande. 

Vi gick igenom informationen. Vi tycker att kommunen har gjort en bra 

insats. Vi vill gärna ha ett uppföljande inom ett par år. Samverkan med 
Argenta, PRO och kommunen är viktig. Vi hoppas att det kommer till 

några rutiner och en målsättning. 
Vår utlåtande ska lämnas in före den 15 maj. 

 
14. Tankar inför hösten. Datum för första mötet, styrelse- och 

månadsmöten 2016. 
Första mötet är den 18 augusti. 

Styrelsemöten: 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november. 
Månadsmöten: 21 september, 19 oktober, 16 november, 13 december. 

Förslag till föredrag: en föreläsare till Mig lura du inte. En kåseri av Bengt 
Berg, en konstnäre som skriver dikter. En pubkväll hos Cornelis eller 

Christina. 
Yoga: Åsa fortsätter med yoga, kanske två gånger i veckan eller en gång 

yoga och en gång Chi Gong. 

Bokcirkeln: fortsätter, Ann-Britt Hermansson är ansvarig. 
Styrketräning: fortsätter i Friskoteket. 

Engelsk konversation: fortsätter under hösten vid behov och kanske en 
resa till England under hösten? 

Silverkören: fortsätter. 
Esko Thorell: vill göra en cirkel om Sverige under andra världskriget igen. 

 
15. Övriga frågor 

Det var en artikel om Argenta i NA. Bo Svensson fick ett mejl från SPF. 
SPF uppskattade artikeln. 

 
16. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte är den 18 augusti kl. 10 i Vita Villan.  

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

.....................................  ..................................... 

Ordf. Bo Svensson  Sekr. Marly Westerburgen 


