
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

 
Måndagen den 27 november 2017 - kl. 10.00 i Björkhaga 

 
Närvarande: 

Bo Svensson   Ordförande 
Johnny Molander  Vice-ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Marly Westerburgen   Sekreterare 
Annika Testad  Ledamot 

Ann-Britt Borr  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Vi lägger förra mötesprotokoll (den 6 november) till handlingarna. 
 

3. Kassarapport 

Kassa: - 51,00 SEK 

Företagskonto: 22 947,29 SEK 
Placeringskonto: 37 853,36 SEK 

Överskott på resor, yoga och styrketräning: 14 908,30 SEK. 

Resekommitteen borde ha ett eget konto så att de kan använda det till 
kommande resor. Torbjörn undersöker det och styrelsen tar ett beslut 

nästa möte. 
  

4. Medlemsfrågor, födelsedagar, avlidna? Nya medlemmar.  
Miriam utbildning 

Ingen medlem fyller 80 eller 90 i november och december. 
Nya medlemmar: Aira och Kari Paavonen. 

Vänmedlem: Caisa Green Gustafsson 
Gerd Göran är hedersmedlem och behöver inte betala medlemsavgift. 

Håkan Lizell måste betala medlemsavgift. 
Vi stryckar Inga-Britt Emilsson och Ingalill Palmqvist som medlemmar. 

Annika och Marly får en vidareutbildning av Miriam den 29 november. 
 

5. Planering inför den 13 december. Vad gör vi om det blir fler 

anmälda än 49? 

 

 



Tills nu är det 40 anmälda. Bussen tar 49 personer. Om det blir fler då 

måste vi ordna bilar. Vi säljer lotter på Myrö Slott. Johnny köper tre 
lottringer. 

 

6. Planering inför januarimötet och styrelsemötet den 2 januari. 
Obs: att vi måste skicka ut kallelse till årsmötet redan i början av 

januari. 
Januarimötet är den 17 januari på Grythytte Herrgård. Lunchen kostar 

125 SEK. Christer Bergsten spelar och sjunger. Vi måste skicka inbjudan 
till januarimötet och kallelse till årsmötet i början av januari.  

 
7. Planering för årsmötet. Beslut om datum och plats. 

Marly talar med Gästis och bokar för den 21 februari. Senast en vecka 
före årsmötet ska flera dokument till årsmötet ligga ute på hemsidan. 

  
8. Rapport från kommitteerna. 

Resekommitteet har planerat Capricen den 7 april 2018 kl 14. 
KPR har mötet den 29 november. Styrelsen ska rapportera till KPR om 

något ska tas fram, i alla fall låset till lokalen. 

 
9. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 
 

10. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte är den 2 januari kl. 10 i Björkhaga. Månadsmötet är 

den 17 januari. 
Vi njöt av kaffe under mötet och Riitta Törnblom stod för kaffekaka. 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Sekr. Marly Westerburgen 


