
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 5 september 2016 - kl. 10.00 Vita Villan 

Närvarande: 

Bo Svensson  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Åsa Mattsson  Ledamot 
Annika Testad  Ledamot 

Johnny Molander  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

 Vi lägger förra mötesprotokollet (18 augusti) till handlingarna.  
 

3. Kassarapport 

 Resultatet hittills i år är ca + 8000,- 

 Vi har SEK 0 i kontanter 

 Vi har SEK 14.234 på företagskonto. 

 Vi har SEK 57.182 på placeringskonto. 
 Ekonomin är stabil. 

 

4. Medlemsfrågor 
 Vi har 182 betalande medlemmar, en nedgång med 2 personer, 

 men 2 nya har anmält intresse: Ulla Görman och Kristin Samsonovits.  
 6 vänmedlemmar som faktureras 80 kr. 

 
Följande medlemmar fyller 80: 

Ann-Marie Gunnahr 8/9. Annika Testad uppvaktar henne. 
Barbro Sorge 3/11. 

  
5. Utvärdering av månadsmötet i Krokborn i maj 

Alla deltagare verkar vara nöjda med mötet. Vädret var bra, Christer 
Bergsten underhöll med sång och musik. Beslutades att han ska få 100 

kr till i arvode då han fick betala maten själv. Torbjörn ordnar detta. 
 

 

 

 



6. Rapport från kommittéerna 

 KPR inget nytt. Nästa möte 15/9. 

 Distriktet: Torbjörn och Marly åker till Örebro 12/10 för att lära sig det 
 nya medlemssystemet ”Mirjam”. Hans Linder kommer också att åka för 

 webbsidans skull. 

 

 Resekommitéen: Bussen till Karlstad och Les Misérables 23 oktober är 
 fullbokad (35 personer). 

 
 3 februari reser vi till Brevens Bruk och ”Varning för Hjalmar”. 

 
7. Nästa månadsmöte 

 Inbjudan till månadsmöte 21 september är utskickat. 
 

8. Planering inför mötet 
 Mötet börjar kl 11.30 i Galleriet där rikskriminalpolis Kjell Herbertsson 

 berättar om sitt liv som spanare. Därefter intas lunch på Gästgiveriet. 
 

9. Planering inför kommande möten 

 Program för medlemsmötena i oktober, november och december 
 diskuterades. Föreslogs att Harry Iversen eller Thomas Mathisen från 

 Friskoteket föreläser på oktobermötet samt att Silverkören underhåller 
 på novembermötet.  

 I december blir det sedvanligt Luciafirande med julklappslotteri. 
 Församlingshemmet bokas och då ingen matlagning sker på platsen får 

 vi beställa catering. 
 

 Försloga att hålla ett möte på Herrgården med buffé samt ett möte på 
 Café Christina. 

 
10. Våra övriga verksamheter 

 Yoga med Åsa Mattsson har börjat: tisdagar och torsdagar.  
 Styrketräningen startar 9/9.  

 Engelsk konversation med Marly fortsätter. 

 Chi-gong planeras av Kerstin Norlander. 
 Sveriges historia eventuell fortsättning av Esko Thorell 

 
11. Nya möteslokaler 

 Vi tittade på de 2 lokaler som erbjuds oss i stället för Vita villan. 
 Torpet på Björkhaga var betydligt trevligare än källarlokalen på 

 Björkhaga, men på Torpet finns inte förvaringsutrymmen för Argentas 
 tillhörigheter och källarlokalen behöver snyggas till. Inget beslutades, 

 så diskussionen fortsätter. 
 

12. Övriga frågor 
 Då Åke Nyström var arkivarie behöver någon annan ta hand om arkivet. 

 Beslutades att vi ber Marly om förslag. 



 

 Åsa har varit på yogakurs på Herrgården och det beslutades att avgiften 
 skall betalas av Argenta. 

 

 Från kommunen har kommit förfrågan om vilka grönområden 
 föreningen använder och svaret blir ”inga”. 

 
 Även en enkät från kommunen har kommit kallad ”Medborgarlöfte” om 

 tryggheten i kommunen. Beslutades att kontakta Birgitta Bergsten för 
 att eventuellt få någon att komma och informera om detta. 

 
 

16. Mötets avslutning 
 Nästa styrelsemöte är den 3 oktober kl. 10 i Vita Villan.  

 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

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

Ordf. Bo Svensson  Vice sekr. Annika Testad 


