
 

 

 

 

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Argenta 

 
 

Måndagen den 27 oktober 2017 - kl. 10.30 i Björkhaga 
 

Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 

Johnny Molander  Vice-ordförande 

Marly Westerburgen   Sekreterare 

Annika Testad  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Julbordsresan den 13 december. 
Buss: Vi har hyrt Rapp Buss. Kostnader 3450 SEK. Det finns 49 platser i 

bussen. Om det är fler anmälningar, kan vi kanske fråga Stig Bystedt att 
köra sin lilla buss. 

Avresetid: kl 11.30 från Hällefors och kl 11.45 från Grythyttan. 
Kostnader: Julbordet kostar 300 SEK per person. Vi bjuder chauffören på 

julbordet. 
Lotteriet: Om vi säljer lotter, då tar vi vinsten från lotteriet och 

subventionerar bussen. Vi säljer lotter på vägen till Örebro. Vi frågar 
medlemmar att ta med sig kontanter och en julklapp. 

Dryck ingår inte i julbordet. Vi får vara i Myrö Slott till kl 17 om det 
behövs. 

Senast anmälan: fredag den 1 december. 
Inbjudan: med en färgbild över själva gården. Vi skickar och delar ut 

inbjudan för den 22 november och för den 13 december samtidigt. 

 
3. Inköp av skrivare/kopiator. 

Annika och Marly har undersökt vilken kopiator passar bäst. Styrelsen 
beslutar att köpa en HP färgskrivare/kopiator MFP M 277 dw som kostar 

2840 SEK. Marly beställer den via nätet. 
 

4. Pubkväll. Hur ofta. Ölprovning. 
Den 11 oktober var vi 16 stycken på pubkvällen. 

Nästa pubkväll blir den 24 januari efter vårt månadsmöte som är den 17 
januari. 

Mats av Cornelis har ölprovning, då berättar han om öl och får man får 
prova fyra sorter. 

 
 

 

 



5. Besök på biblioteket. 

Lena Andersson undrade om det finns medlemmar som är intresserade att 
besöka biblioteket. Vi talar om det på vårt månadsmöte den 22 november. 

 

6. Övriga frågor. 
Marly ringer Mats Otterström och ber om en ny utbildning Miriam för 

Annika, Torbjörn och Marly. Det finns en ny lag som gäller 
personnummer. Då behöver man tillåtelse att använda personnummer. 

 
7. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte är den 6 november kl. 10 i Björkhaga.  

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


