
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 9 januari 2017 - kl. 10.00 Björkhaga 

 

Närvarande: 
 

Bo Svensson  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 
Annika Testad  Ledamot 

Johnny Molander  Ledamot 
Anders Stenholm  Ledamot 

Åsa Mattsson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Läget inför val av styrelsemedlemmar. Ordförande har bjudit in 

valberedningen till mötet. 
Ordförande Bo Svensson är villig att stanna ytterligare ett år. 

Styrelsen tar ett beslut så att en av ledamöter kan bli vald för ett år i 
stället av två år. Stig Hedlund (vice ordförande) och Anders Stenholm 

(ledamot) stannar inte kvar i styrelsen. Styrelsen bestämmer vem 
kommer att bli husvärdar i år.  

 
3. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokollet (29 november 2016) till handlingarna.  
 

4. Utvärdering av månadsmötet den 13 december i 
Församlingshemmet. 

Det blev mer jobb, men vi klarade det bra. Det var ett trevligt möte. 
Lokalen är lämplig för Luciafirande. Maten från Hammarn Krog var bättre 

än förra året. 

 
5. Kassarapport 

Vi har SEK 158 i kontanter 

Vi har SEK 11.760,69 på företagskonto. 

Vi har SEK 57.503,36 på placeringskonto. 
Ekonomin är stabil. 

 

 

 



6. Medlemsfrågor 

Vi har 185 betalande medlemmar. 
Vi har svårigheter att få fram födelsedagar eftersom medlemsystemet inte 

fungerar. 

 
7. Rapport från kommittéerna 

KPR hade möte den 1 december. Riitta Törnblom, Johnny Molander och 
Sven-Åke Lund har deltagit. Väntelistan för äldreboenden är inte lång, det 
ser bra ut. Det kommer att bli ett äldreråd på Björkhaga. Köket på 

Björkhaga ska byggas om. Man anställar en utbildad kock. Förhoppningen 
är att köket ska vara färdigt i juni. Kostnader 5 miljoner. Det är inte ännu 

bestämt var ett nytt omsorgsboende kommer att bli. 

Resekommittén: Hjalmar den 3 februari är klart. Maten ska betalas den 

3 februari. Vi bifogar en inbjudan till Capricen för den 22 april i inbjudan 
till månadsmötet. Det finns flera förslag för en resa under sommaren bl.a. 

en båttur på Göta Kanal. 
 

8. Inbjudan till månadsmöte den 25 januari. Se inbjudan. Och 
kallelse till årsmötet den 22 februari. 

Kl.13 Esko Thorell berättar om de finska krigsbarnen som kom till Sverige 
för att slippa krigets fasor. Kl.14 Lunch är på Måltidens hus i 

matserveringen.   
Kallelse till årsmötet ska vara ute sex veckor före årsmötet. 

 

9. Planering inför månadsmöte den 25 januari. 
Lunchen på Måltidens Hus kostar 99 SEK+ 10 SEK till Torbjörn för hyran 

av föreläsningssal (vi betalar 500 SEK för den). 
Torbjörn kollar om han får låna en head set till ljudanläggningen som vi 

ska ta med. Vi undersöker om vi kan köpa en head set. 
 

10. Planering inför årsmötet den 22 februari. 
Vi försöker först att boka Hellefors Herrgård och sedan Gästgivaregården 

(Marly). 
Torbjörn ringer Folkets Hus, men det betyder att vi måste duka själv för 

lunchen. 
Bo och Marly skriver verksamhetsberättelsen. Torbjörn skriver en 

ekonomisk rapport. Resekommitteen skriver också en rapport. Bo skriver 
en dagordning. Det är också viktigt att ha ett kort program. 

 

11. Planering inför distriktets Årsstämmaden 29 mars i Hällefors. 
Distriktet vill gärna att vi organiserar Årsstämman. 

Årsstämman äger rum i Folkets Hus (hyran 2500 SEK). Folkets Hus ordnar 
med fika på morgonen (kaffe + smörgås 45 SEK) och fika på 

eftermiddagen (kaffe + kaka 35 SEK). Lunch är på Hellefors Herrgård (95 
SEK). Bo pratar med distriktet och frågar om de kan ta hand om 

parentationen. Om inte kontaktar han Per Schmidt och hör om han vill 



sköta den. Bo ber Christina Johansson att ge ett föredrag om kommunen 

och äldreplanen.  
Preliminärt program 

09.00 Carl-Jan Granqvist inviger och talar om sin nya bok. 

09.30 Kaffe + smörgås 
10.00 Christina Johansson talar om Hällefors Kommun och 

 äldreplanen. Någon form av underhållning. Bo pratar mes Linda 
 Skaret. 

 Sittyoga med Åsa Mattsson 
12.00 Lunch på Hellefors Herrgård 

14.00 Parentation  
14.15 Årsstämma 

ca.15.30 Kaffe med kaka 
 

12 .Flytten från Vita Villan. 
Vi återkommer när vi vet mer. Vi måste ta reda på vad som finns i köket 

som tillhör Argenta. 
 

13. Problemet med hemsidan. Hela SPF Sveriges datasystem ligger 

nere och har varit så en längre tid. 
Just nu är det ingenting vi kan påverka. 

 
14. Våra övriga verksamheter. 

Yoga med Åsa Mattsson börjar igen den 17 januari och den 19 januari 
kl.11. 

Styrketräning börjar igen den 13 januari kl.9. 
 

13. Övriga frågor 
Ordföranden och kassören är inbjudna på Inspirationsdagen  den 31 

januari kl.9.30. Bo Svensson och Torbjörn Ström deltar. 
Styrelsemöten i år i Björkhaga kl.10: 

6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj kl.9, 21 augusti, 4 september, 2 oktober, 
6 november, 27 november. 

Månadsmöten i år: 

22 februari (årsmöte),22 mars, 19 april, 24 maj, 20 september, 18 
oktober, 22 november, 13 december 

 
16. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte är den 6 februari kl.10 i konferensrummet i Björkhaga. 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 



 

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

Ordf. Bo Svensson  Sekr. Marly Westerburgen 


