
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 3 april 2017 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Bo Svensson  Ordförande 

Johnny Molander  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Annika Testad  Vice sekreterare 
Åsa Mattson  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 
Åke Andersson  Ledamot 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat och Annika 

Testad valdes till mötets sekreterare. 
 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger förra mötesprotokollet (6 mars) till handlingarna.  

 
3. Kassarapport 

Kassa:                      -116 
Företagskonto:       21.697,69 

Placeringskonto:     37.853,36 
Totalt                     59.435,05 

Beräknat resultat : + 6.088 
 

4. Medlemsfrågor 
Vi har ca 190 medlemar. 

2 medlemmar har avlidit under året: Millard Björkqvist och Pekka 

Erikäinen. Torbjörn ansvarar för kondoleans. 
Födelsedagar:  

Gunnar och Inga-Britt Ljungkvist har blivit uppvaktade. 
Lennart Johansson har avsagt sig all uppvaktning. 

Nästa på tur är Ingrid Nilsson, 80 år 25/4 och Maiken Böe 14/5. Riita 
uppvaktar dessa. 

 
5. Rapport från kommittéerna 

KPR: Inget nytt att rapportera. 
Resekommittén: Näst i tur är Capricen den 22 april som är fulltecknad 

(35 personer). 

 

 



 

6. Utvärdering av årsstämman den 29 mars. 
Allt förflöt utan missöden och gästerna tycktes vara mycket nöjda. Bra 

lokal, bra mat på Herrgården, uppskattat föredrag av Carl-Jan Grankvist 

och bra information om Hällefors Äldreplan av Christina Johansson m m. 
Argenta har genomfört uppdraget med heder. 

  
7. Inbjudan och planering inför månadsmöte den 19 april i 

Måltidens Hus 
Inbjudan är klar att skickas ut. Åke och Annika delar ut i Grythyttan. 

Mötet börjar kl 13.00 med Leif Johansson som sjunger och berättar 
historier tillsammans med en musiker. Därefter lunch kl 14.00. 

 
8. Planering inför månadsmöte den 24 maj. 

Mötet kommer i sedvanlig ordning hållas i Krokbornsparken. 
Torbjörn förhandlar om hyran och kontaktar Hammarns vägkrog för 

maten. 
Åsa fixar frågor till tipspromenad. 

Silverkören får ta hand om lotteriet och skaffa priser. 

Enåz (Enar Nilsson och Åke Zaring) kontaktas för underhållning. De kostar 
tillsammans 600 kr. 

Bosse skriver klart inbjudan till nästa styrelsemöte. 
 

9. Tankar om eventuella naturvandringar, surströmmingsfest och 
pubkväll 

Naturvandring: Bosse frågar Torgel om han är villig att guida på 
Björskogsnäs igen. 

Där kan vi även köpa kaffe. 
Inbjudan bör vara färdig till utskicket i början av maj då guidningen bör 

ske när guckuskon blommar i början av juni. 
 

Surströmmingsfesten beslutades till den 16 augusti kl 17.00 
Inbjudan skickas ut i maj. Kostnad = självkostnadspris. 

 

Pubkväll i på Cornelis i Grythyttan: Bosse och Jonny planerar. Det finns 
ett paketpris med avsmakning av 4 sorters öl samt mat som eventuellt 

skulle kunna vara av intresse. Vi får återkomma efter sommaren med 
beslut. 

 
10. Våra verksamheter inför hösten. 

Yogan har slutat för säsongen men återupptas eftersommaren, men nu 
bara en gång i veckan. Om intresse finns kan Åsa komplettera med 

sittyoga 1 gång/vecka. Ny lokal måste sökas då vi eventuellt inte får vara 
kvar på Kronhagsskolan.  

Styrketräningen fortsätter. 
Eventuellt kan det bli en ny bokcirkel med ny ledare efter Ann-Britt 

Hermansson. 
Engelsk konversationskurs kan eventuellt också börja om i höst. 



 

11. SPF Seniorernas Föreningsguide. 
Bosse har fått ett exemplar och Torbjörn beställer ytterligare 2 st för 

cirkulation bland styrelsen. De kostar 50:-/st. 

 
12. Våra kopieringsmaskiner och ordna våra saker i 

föreningslokalen. 
Torbjörn ordnar så att våra skrivare/kopieringsmaskiner fungerar. Vi var 

nere i lokalen och plockade in det som gick i skåpen.  
 

13. Namn på föreningslokalen 
Silvergrytan var ett förslag. Bosse frågar på nästa månadsmöte om någon 

av medlemmarna har förslag på namn. 
 

14. Övriga frågor 
Ängens vårdcentral i Örebro har haft information om ”Robotmatning” av 

äldre. Styrelsen var överens om att detta inte var något för Argenta att 
engagera sig i utan det får Hällefors kommun göra i så fall. 

 

Bosse skriver i nästa inbjudan till månadsmöte att vi önskar förslag på 
resor och även vad medlemmarna är beredda att betala (för t ex resa med 

övernattning). 
 

15. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte beslutades till tisdagen den 2 maj kl 10.00. 

 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Vice sekr Annika Testad 


