
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 4 september 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 anteckningarna från förra mötet (22 augusti) till handlingarna.  

 
3. Kassarapport 

Kassa:                        -51,00 
Företagskonto:       32.759,69 

Placeringskonto:     37.853,36 
Totalt                     70.562,05 

Beräknat resultat : + 17.215 
 

4. Medlemsfrågor 
Vi har ca 190 medlemar. 

Bestämdes att Argentas policy när det gäller resor som Argenta 

arrangerar ska vara att medlemmarna får förtur, dvs inbjudna vänner eller 
partners som inte betalt medlemsavgiften får följa med endast om platser 

finns kvar. PRO-medlemmar kan tillfrågas för att fylla ut lediga platser. 
 

Torbjörn undersöker vilka som är över 90 år är hedersmedlemmar. 
Inga nya 90-åringar kommer att få hedersmedlemskap. 

 
5. Inköp kopiator 

Frågan om inköp av kopiator bordlägges till nästa styrelsemöte i oktober, 
och Bo och Torbjörn får ansvaret för inköpet.  

  

 

 



6. Städning av bänken för kontorsmaskiner 

Städningen får vänta tills ny kopiator inköpts. 
 

7. Inbjudan till månadsmöte 20 september 

Inbjudan klar att skickas ut. 
 

8. Planering inför mötet 20 september 
Bo och Jonny kontrollerar att allt finns på plats och fungerar i 

Gästgivaregårdens Galleri inför filmvisningen Molanders Taxirörelse. 
 

9. Planering inför höstens månadsmöten 
Bo hör med Hundcampus om vi får komma dit och se verksamheten den 

18 oktober och Jonny förhandlar med Mats på Hellefors Herrgård om 
lunch. 

Reservplan: Torbjörn hör med Christer Gustavsson om han kan visa film 
från sina dykresor och hur mycket han vill ha betalt. Om inte den 18/10 

kan han kanske visa filmen på novembermötet. 
 

Inför månadsmötet på Lucia diskuterades lokal och catering. Torbjörn 

förhandlar om Församlingshemmet och Jonny frågar Mats på Herrgården 
om han kan stå för catering och till vilket pris. 

 
10. Inbjudan av valberedningen till oktobermötet 

Bo bjuder in valberedningen till mötet den 2/10. För övrigt har de alltid 
rätt att delta i styrelsemötena. 

 
11. Koll av övriga verksamheter 

Styrketräningen börjar fredag 8/9 
Yoga börjar tisdag 12/9 kl 10,30 i Kronhagskolan 

Sittyoga på torsdagar, börjar när intresse finns 
Bokcirkel: Birgitta Grönvall ledare efter Ann-Britt Hermansson. Gruppen så 

gott som full, plats finns ev för någon mer. 
Engelska kan börja januari 2018 

Boule: Lennart Allansson kan ställa upp som instruktör. Bo informerar på 

månadsmötet att Boule kan börja på torsdagen den 28 september kl 
14.00 på Lindholmstorpet och Jonny Kontaktar Allansson. 

 
Åsa kommer att gå på en tvådagarskurs i yoga. Föreningen betalar då hon 

inte fått något arvode för sina yogakurser. 
 

 
12. Rapport från kommittéerna 

Resekommittén: Få deltagae till Mamma Mia (6-7 st). Charterbuss 
arrangerar resan, ej Argenta. 

Glenn Miller Orchestra fullbokad. 
 

Jonny och Sven-Åke Lund deltog i ett seminarium, SIP = Samordnad 
Individuell Plan, arrangerat av Landstinget för kommunerna i norra 



länsdelen, ang omhändertagandet av patienter när de har skickats hem 

efter sjukhusvistelse. Det låter mycket bra enl Jonny men det måste ju 
också efterlevas.  

 

 
13.  Förslag på hur vi ska rekrytera nya medlemmar 

Frågan hoppades över. 
 

14. Övriga frågor 
Länsstyrelsen i samarbete med pensionärsavdelningarna anordnar en 

Minimässa och seminarier i Hällefors Folkets Hus den 10 oktober om 
betalningar och digitala lösningar. Bo hör efter om vi själva ska engagera 

oss på något sätt. 
 

15. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte måndagen den 2 oktober kl 10.00 

 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Vice sekr Annika Testad 






