
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

 
Måndagen den 6 mars 2017 - kl. 10.00 i Björkhaga 

 
Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 
Johnny Molander  Vice-ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 
Åsa Mattson  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 
Ann-Britt Borr  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger förra mötesprotokollet till handlingarna.  

 
3. Protokoll från årsmötet den 22 februari och utvärdering av 

mötet.  
Vi lägger årsprotokollet till handlingarna. Presentationen av Spendrup av 

Marie Dahlgren var mycket uppskattad. Många frågor om vin eftersom 

Marie är expert. 
 

4. Kassarapport 

Vi har SEK 264 i kontanter 

Vi har SEK 4.575,69 på företagskonto 

Vi har SEK 37.853,36 på placeringskonto 

Capricen är redan betald och är inte ännu fakturerad till medlemmarna. 
 

5. Medlemsfrågor 
Vi har 186 medlemmar.  

Födelsedagar:  
Den 3 mars - Inga-Britt Ljungkvist  

Den 25 mars - Gunnar Ljungkvist  
Den 6 april - Lennart Johansson  

Den 25 april - Ingrid Nilsson 

Riitta Törnblom uppvaktar alla fyra. 
Torbjörn skickar styrelsen en medlemslista. 

 

 

 



6. Rapport från kommittéerna 

KPR: Ombyggnad av köket i Björkhaga börjar inte förran augusti.  
För en färdigbehandlad betalas 4000 SEK till Lindesberg Lasarettet per 

dygn. 

I Björkhaga byggs två lägenheter om till korttidsboenden. Väntetiden till 
en omsorgsplats är 68 dygn. 17 personer väntar på en plats. 6 fick 

inbjudan och tackade nej. Några av dem har hemtjänst. Det ser ganska 
bra ut. Nästa KPR mötet är nästa vecka.  

Äldrerådet består av personal, anhöriga, PRO, SPF och Röda Korset. 

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 och en föreställning av Kalle Moraeus. 
 

7. Val av vice ordförande och vice sekreterare. 

Johnny Molander valdes som vice ordförande. 
Annika Testad blev omvald som vice sekreterare. 

 
8. Val av: 

a) arkivarie: kassör Torbjörn Ström och sekreterare Marly Westerburgen  
b) dataansvarig: funktionen stryks 

c)  friskvårdsansvarig: Åsa Mattsson och Karin Herou 
d) medlemsregisteransvarig: Torbjörn Ström och Marly Westerburgen 

e)  webbansvarig: Hans Linder 
f)  ansvarig för högtalaranläggning: Johnny Molander 

g) ombud till Studieförbundet Vuxenskolan: Torbjörn Ström 
h) PR-ansvarig: Torbjörn Ström 

 
9. Finns det andra områden där vi behöver någon ansvarig? 

Vi behöver inte någon annan ansvarig. 

 
10. Distriktets Årsstämma den 29 mars 2017. Vi är arrangörer för 

mötet som hålls i Folkets Hus. Planering inför densamma. Val av 
ombud. Vi får anmäla fyra ledamöter plus Johhny som sitter i 

distriktets valberedning. Vi måste anmäla senast den 6 mars. 

Programmet är godkänt av Förbundet. 

Program: 

9.00 Carl-Jan Granquist 

9.30 Kaffe + smörgås 

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

10.45 Sittyoga med Åsa Mattsson 

10.50 Distriktet har någon egen föreläsare. 

12.30 Lunch på Hellefors Herrgård 

14.00 Parentation (distriktet med bildspel) 

14.15 Årsstämma. 

15.30 Kaffe + kaka 



Val av ombud: Bo Svensson, Torbjörn Ström, Riitta Törnblom. Johnny 
Molander är ledamot av distriktetsvalberedning och anmäls av dem. 
 

11. Inbjudan och planering inför månadsmöte den 22 mars i Loka. 

Se inbjudan. 
Meny: Lokas omtalade lunchbuffé och kaffe med kaka i salongen. 

Pris: 145 SEK. 
Program: Kl 14.00 -  Bo Persson underhåller med sång och musik i 

salongen. 
Marly står vid dörren av restaurangen, så att ingen kommer in före kl.13. 

 
12. Planering och planer inför mötet den 19 april.  

Marly kontaktar Måltidens Hus för lunch och lokalen. Anders Stenholm har 
ett förslag för en föredragshållare: Leif Johansson som uppträder 

tillsammans med egen musiker. Programpaket på ca 45 min, då han 
sjunger och berättar historier. 

 
13. Har vi tänkar om mötet i maj och naturvandringar och 

surströmmingsfest redan nu? Kan vi ha en kräftskiva eller 

räkfrossa? Kan vi ordna pubkväll? 
Mötet i maj: Krokborn är ett bra ställe. Ritta Törnblom har ett förslag för 

en dragspelare. 
Naturvandring: Torger Simenssen ställer upp igen. Kanske 

Björskogsnäs, det finns ett kafé där nu. 
Surströmmingsfest: Johnny och Lil Molander, Anders och Kicki Stenholm 

och kanske också Kerstin Nyström. 
Kräftskiva och räkfrossa: ??? 

Pubkväll Cornelis: det finns mer plats nu i källaren. Länsbussen åker 
från Hällefors kl.18 och åker tilbaka kl.22. Beslut kommer senare. 

 
15. Våra verksamheter. Översyn. 

Yoga har fyra gånger kvar. Styrketräning är till slutet av maj. 
Sittyoga är kanske möjligt i vår nya lokal. 

Bokcirkeln fortsätter. 

Bo talar med Esko Thorell om en ny kurs. 
Silverkören fortsätter. 

 
16. Övriga frågor 

Johnny Molander föreslår att kassören öppnar ett eget konto för rese 
kommittéet. 

Hans Linder har föreslagit att ha en dold hemsida för styrelsen att ha sina 
protokoll i.   

Postutdelning: Riitta tar Anders Stenholms utdelning. 
Åsa Mattson kommer att delta i Inspirationsdagen den 13 mars, som 

handlar om hjärnstark och god balans. 
Styrelsemötet i maj är den 8 maj kl.10 som vanligt. 

 
 



 

 
18. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte är den 3 april kl. 10 i Björkhaga. Vi njöt av kaffe under 

mötet och Åsa stod för kaffekaka. 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


