
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 1 november 2016 - kl. 10.00 Vita Villan 

 

Närvarande: 
 

Bo Svensson  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 
Annika Testad  Ledamot 

Johnny Molander  Ledamot 
Åsa Mattsson  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Distriktes årsstämma den 29 mars 2017. Ska vi svara att vi tar 
på oss arrangemanget? Vad ligger på oss att anordna. 

Styrelsen beslutar att anordna distriktes årsstämma. Bo Svensson har 

tagit kontakt med Folkets Hus och det är möjligt att hålla årstämman där. 
Marly har talat med Hellefors Herrgård. Lunch är möjligt för ungefär 100 

personer, priset är 95 SEK för varmrätt, sallad, måltidsdryck, kaffe & 
kaka. 

Underhållningen kan vi tala om senare. Marly frågar ringer Carl Jan 
Granquist. Kanske kan han hålla tal vid årsstämman. 

 
3. Månadsmöte den 13 december 2016 

Bo ringer till Uno Rehn om han kan informera om vi kan vara på 
Sörgården. Annars blir det på församlingshemmet, då beställar vi julbord 

hos Hammarn Krog (200 SEK per person). Marly frågar Silvergryttan om 
de kan servera och duka upp. Vi ska ha lotteriet och det tar in ungefär 

2000 SEK så att vi kan sponsra julbordet. Lucia kommer, ledd av Linda 
Skaret. 

 

4. Vita Villan 
Bo har talat med PROs ordförande. Bo och PROs ordförande har försökt att 

tala med BOABs ordförande, men har inte fått tag i honom ännu. Källare i 
Björkhaga ser inte så bra ut just nu, BOAB har inte rensat ännu. 

Kören kan öva i lilla torpet och vi kan ha våra styrelsemöten där. 
 

 

 

 



5. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet (3 oktober) till handlingarna.  
 

6. Kassarapport 

Vi har SEK 158 i kontanter 

Vi har SEK 28.258,99 på företagskonto. 

Vi har SEK 57.503,36 på placeringskonto. 
Betalninger för Hjalmar kommer in nu och ska betalas till Hjalmar redan i 

slutet av november. 
 

7. Medlemsfrågor 
Vi har 188 betalande medlemmar. 

Följande medlemmar fyller 80-90: 
Barbro Sorge fyller 80 den 3 november. Torbjörn Ström uppvaktar henne. 

Elsa Fors fyller 90 den 18 december. Riitta Törnblom uppvaktar henne. 
 

8. Utvärdering av månadsmötet den 16 oktober på Måltidens Hus. 
Tomas Mathiessens föredrag var väldigt bra och uppskattat. 

Maten var god. 

 
9. Rapport från kommittén 

KPR har möte den 1 december. Riitta Törnblom, Johnny Molander och 
Sven-Åke Lund deltar. KPR har fyra möten om året. 
Resekommitéet: Den 3 februari 2017 åker vi till Brevens Bruk och 

Hjalmars nya revy: Varning för Hjalmar. Pris 1050 SEK för resa, biljett och 
trerätters meny. Resan är slutsåld. 

 
10. Inbjudan till månadsmöte den 16 november oktober. Se 

inbjudan. 

Buffélunch på Loka Brunn. Vår egen sångkör Silverkören underhåller i 
salongen. Kanske kommer ytterligare något. 

 
11. Planering inför månadsmöte den 16 november. 

Kl 13 lunch på Loka Brunn som kostar 145 SEK. Silverkören sjunger i 
salongen. Bo Svensson hälsar välkommen. 

 
12. Övriga verksamheter. 

Yoga har 10-12 deltagare både på tisdag och på torsdag. 
Styrketräning på fredagmorgon har 10-11 deltagare. 

Bokklubben pågår. 
Kerstin Norrlander hade bara en anmälning för Chi Gong. Vi frågar henne 

att tala om det på månadsmötet.  
Esko Thorell har spännande material om finlands barnen. Han kommer att 

tala om det på ett månadsmöte i januari.  

 
 

 



13. Övriga frågor 

Central uppbördet är ordnat med huvudkontoret SPF i Örebro. Den 9 
november slutar det nuvarande SPF datorsystemet och nya systemet 

(Miriam) börjar i december. Nya systemet har inte ännu möjlighet att 

ange postutdelning och mejlgruppen. Hans Linder hjälper Marly med en 
Excellista för mejlutskick i november. 

Vi tar upp rekryteringsfråga på nästa möte. 
Man får vara med som medlem av SPF också när man är 

förtidspensionerad. 
Scandias livsförsäkring genom medlemskap av SPF måste tas upp innan 

man fyller 70. 
 

16. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 28 november kl.10 i Vita Villan.  

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

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

Ordf. Bo Svensson  Sekr. Marly Westerburgen 


