
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

 

Måndagen den 28 november 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 

Åsa Mattsson  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet (1 november) till handlingarna.  
 

3. Kassarapport 

Vi har SEK 158 i kontanter 

Vi har SEK 18.480,99 på företagskonto. 
Vi har SEK 57.503,36 på placeringskonto. 

Hjalmar i Brevens Bruk är betald. Vi har ett överskott av 1460 SEK från 
Les Misérables i Karlstad. 

 

4. Medlemsfrågor 
Vi har 188 betalande medlemmar, varav 4 nya medlemmar, 3 av dem har 

betalt sina avgifter för 2016. 
 

5. Inga födelsedagar. 
 

6. Utvärdering av månadsmötet den 16 november på Loka Brunn. 
Maten var perfekt. Silverkören sjöng bra. Det var synd att vi inte hade en 

bra högtalare för Uno. Nästa gång måste vi ta med oss den bärbara 
högtalaren. 

 

 

 



7. Rapport från kommittéerna 

KPR har möte på torsdag den 1 december. Riitta Törnblom, Johnny 
Molander och Sven-Åke Lund deltar. Vi behöver fler äldreboenden. 

Resekommittén: resan till Les Misérables i Karlstad var bra. Hjalmar i 
Brevens Bruk den 3 februari är fullbokad. I april 2017 reser vi till 
Lindesberg för att lyssna på Capricen. Ett förslag är en båttur på Göta 

Kanal under sommaren 2017. 
Yoga: tisdag den 29 november och torsdag den 30 november är sista 

gången i år. Avslutningsfesten är tillsammans med oss den 13 december 

när vi firar Lucia. 
 

8. Inbjudan till månadsmöte den 13 december. Se inbjudan. 
Trivsam samvaro innan julbrådskan inträder. Hällefors Lucia med tärnor 

kommer på besök. Julklappslotteri.  
 

9. Planering inför månadsmöte den 13 december. 
Stig sköter kassan vid ingången och Bo gör en lista på deltagare. Stig 

delar också ut SPF pennor vid ingången. 
Torbjörn köper alkoholfri glögg och praliner hos ICA. Julbord kommer från 

Hammarns Vägkrog, vi betalar 10 SEK per person för porslin och 10 SEK 
per person för kaffe och kaka.  

Hyran av församlingshemmet kostar 1000 SEK. Vi måste diska själv, vi 
frågar Stig eller Per att göra det. Församligshemmet dukar. Har vi 

servietter och levande ljus? 

Vi måste vara på församlingshemmet i god tid. Förslag är kl.12. 
Hammarns Vägkrog kommer med mat kl.12.30. 

Johnny köper två lottringar på bokhandeln.  
 

10. Planering inför januarimötet och beslut om styrelsemötedatum 
för januari. 

Den 9 januari har vi styrelsemötet och månadsmötet är den 25 januari.  
Esko Thorell berättar om finlandsbarnen. Marly kontaktar Måltidens hus. 

Eskos föredrag är i lokalen mitt emot köket kl.13 och lunchen är kl.14. 
 

11. Flytten från Vita Villan till Björkhaga. 
Johnny ska gå ner till Björkhaga. Vi vill gärna vara med och titta hur det 

kommer att se ut. 
Den 7 december kl.10 ska vi städa alla skåp och se vad vi vill ta med oss. 

Vi ställer flyttkartonger på bordet (Bo ta med sig flyttkartonger och 

sopsäcker), som BOAB ska flytta till Björkhaga. Åsa tar med sig kaffebröd. 
Torbjörn frågar BOAB var vi kan vara i januari om lokalen inte är färdig. 

 
12.Distriktets Årsstämma den 29 mars 2017. 

Distriktet vill gärna att vi organiserar Årsstämman. 
Årsstämman äger rum i Folkets Hus. Folkets Hus ordnar med fika på 

morgonen och på eftermiddagen. Lunch är på Hellefors Herrgård. Bo ber 
Christina Johansson att ge ett föredrag om kommunen. Någon kommer att 



berätta om kommunens äldreplan. För underhållningen tar Marly kontakt 

med Carl-Jan Granqvist. Vi kan fråga Linda Skaret att sjunga eller Anna 
Florin Schmidt att spela. Åsa föreslår några minuters sittyoga. 

 

13. Övriga frågor 
SPF Lindesberg firade 40 års jubileum och har bjudit en medlem av 

Argenta. Torbjörn har deltagit. 
För nästa månadsmöte kan Åsa kanske visa hur en hjärtstartare funkar. 

Åsa föreslog att fråga brandkåren. 
 

16. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 9 januari kl.10 i konferensrummet i Björkhaga. 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

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

Ordf. Bo Svensson  Sekr. Marly Westerburgen 


