
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 6 februari 2017 - kl. 10.00 Björkhaga 

 

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 

Riitta Törnblom  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger förra mötesprotokollet (9 januari 2017) till handlingarna. 

Förslag till två ersättare i styrelsen.  
 

3. Kassarapport och styrelsens förslag till årsmötet om årsavgift 
för 2018 

Vi har SEK 309 i kontanter 

Vi har SEK 1.962,69 på företagskonto. 

Vi har SEK 43.853,36 på placeringskonto. 
Kassören har redan betalt Capricen och inte ännu fakturerat 

medlemmarna. 
Styrelsen bestämde att årsavgiften kommer att vara oförändrat för 2018. 

 
4. Medlemsfrågor och styrelsens förslag till årsmötet om antalet 

medlemmar i styrelsen. 

Vi har 188 betalande medlemmar. Vi har 9 medlemmar i styrelsen och vi 
föreslår att behålla 9 medlemmar i styrelsen. 

Födelsedagar, följande medlemmar fyller 80 år:  
Den 21 februari - Ulla Andersson 

Den 3 mars - Inga-Britt Ljungkvist 

Den 25 mars - Gunnar Ljungkvist t 

Den 6 april - Lennart Johansson 

 

 



Den 25 april - Ingrid Nilsson 

Den 14 maj - Majken Böe fyller 90 år 

Den 26 maj - Margareta Korpinen 

 

5. Utvärdering av förra månadsmötet den 25 januari i Måltidens 
Hus. 

Esko Thorell talade om finska krigsbarnen och det blev mycket uppskattat. 
Enkla maten till lunch, strömming med mos, var riktigt gott.  

 
6. Rapporter från kommittéerna och rapport från Inspritarionsdag 

i Örebro den 31 januari (Bo och Torbjörn). 

KPR har möte den 14 februari. 

Resekommittén: Capricen är på gång och är helt fullbokad och betald. 

Det finns flera förslag för en resa under sommaren bl.a. en båttur på Göta 
Kanal, Valhalla i Rättvik. 

Inspiritationsdag: Bo och Johnny har varit på Inspirationsdagen 
(Torbjörn blev sjuk). Vuxenskola var också närvarande. Det handlade om 
bostäder för äldre i Örebro-området, det är dyrt att bygga. Förbundet vill 

ha en förhöjning av avgiften för år 2019. Förbundet ska föreslå höjningen 

på Årsstämma. Nu är avgiften till förbundet 130 SEK, 35 SEK till distriktet 
och 85 SEK till oss (=250 SEK). 

 

7. Läget inför årstämman i Folkets Hus den 29 mars. 

Programmet är godkänt av Förbundet. 

Program: 

9.00 Carl-Jan Granquist 

9.30 Kaffe + smörgås 

10.00  Hällefors informerar och roar. Christina Johansson berättar om 
 kommunen och Ingrid Holmgren om äldreplanen. 

 Linda Skaret underhåller 

11.45 Sittyoga med Åsa Mattsson 

12.30 Lunch på Hellefors Herrgård 

14.00 Parentation (distriktet med bildspelet) 

14.15 Årsstämma. 

15.30 Kaffe + kaka 

På eftermiddagen får fyra medlemmar av Argenta vara med. Styrelsen 
bestämmer vem ska vara med. 

 

8. Kallelse till årsmöte den 22 februari. 

Årsmötet äger rum på Gästgivaregården i Grythyttan efter lunch i 
föreläsningssal tvärtöver gatan. Mia Spendrup kommer att tala om planer 

för företaget före årsmötet. 

Förslag är att Åke Andersson och Ann-Britt Borr kommer att bli nya 
styrelse ledamöter.  

 



9. Dagordning för årsmötet. 

Bo skriver dagordningen till årsmötet. 
 

10. Planering inför årsmötet den 22 februari. 

Vi har bokat lunch  på Gästgivaregården i Grythyttan. Därefter i 
föreläsningssalen tvärs över gatan ett anförande av Mia Spendrup om 

deras verksamhet i Hällefors kommun. Och sedan årsmötet. 
 

11. Planering inför månadsmöte den 22 mars. 
Marly tar kontakt med Loka Brunn och för underhållning tar hon kontakt 

med Jon Jonsson. 
 

12 .Flytten till Björkhaga. 
PRO använder stora lokalen. Vi behöver bara skåp för förvaring. Vi får  

utnyttja Björkhagas konferensrum för styrelsemöten och även det lilla 
röda torpet på björkhagaområdet. 

 
13. Övriga frågor 

Styrelsemöte i maj är den 9 maj kl 9. 

Vi frågar distriktet om Torbjörn, Annika och Marly kan få en ny utbildning 
av nya systemet. 

Marly får en pärm och indelning av Torbjörn för arkivet.  
Johnny undrar om vi kan skicka inbjudningar i PDF. 

Åsa meddelar att det är ingen yoga den 9 februari. 
 

16. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 6 mars kl.10 i konferensrummet i Björkhaga. 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

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

Ordf. Bo Svensson  Sekr. Marly Westerburgen 


