
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Tisdagen den 2 januari 2018 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Bo Svensson  Ordförande 

Johnny Molander  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Åsa Mattson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Åke Andersson  Ledamot 
Annika Testad  Vice sekreterare 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat och Annika 

Testad valdes till mötets sekreterare. 
 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger föregående mötesprotokoll (6/11) till handlingarna.  

 
3. Kassarapport 

Ett konto för resor har lagts till. Saldot på detta är ett överskott på 8822 
kr. 

 
Årets resultat: ca + 7000:- 

 
 

4. Medlemsfrågor 
Vi har ca 187 medlemar. Medlemslista bifogas. 

 
Britta Karlström har avsagt sig uppvaktning på hennes 90-årsdag den 3 

januari. Riitta undersöker om detta stämmer. Hjördis Allvin har avsagt sig 

medlemskapet från 2018 och därför uppvaktar vi inte henne. Nästa på tur 
är Levi Nikitin i april. 

 
Utskrift av medlemslistor går att få fram genom att exportera till excel. 

Marly och Annika fortsätter att träna på programmet så att man inte ska 
behöva gå via excel. 

 
 

 

 



 

5. Julbordsresan till Myrö 
Bara positiva kommentarer om julbordsresan till Myrö. 46 personer 

deltog. Lotteriet gav 2700 kr.  

Om vi i framtiden beslutar om en utflykt, som den till Myrö, är det bättre 
att kalla den en resa hellre än ett månadsmöte. 

Vid begränsat antal deltagande till resor skall ”först till kvarn” gälla. 

 
 

6. Planering inför månadsmötet 17 januari på Grythytte Gård 
Allt klart inför mötet och inbjudan klar att skickas inkl inbjudan till 

årsmötet samt till Capricen. 
 

7. Planering inför årsmötet 21 februari på Gästis 

Verksamhesberättelse och ekonomisk rapport ska finnas på hemsidan 
senast en vecka före årsmötet. Bo kontaktar valberedningen och hör hur 

det går för dem. Ny kallelse skickas ut efter nästa styrelsemöte. 
 

8. Rapport från kommittéerna  
Resekommittéen: Capricen 7 april. 35 biljetter finns. Kostnad 800:-. 

Hjalmarrevyn i Brevens Bruk 28 september. 50 biljetter beställda. Kostnad 
656:- för biljetten och 295:- för maten. 

 
Yogan börjar V03, tisdagar kl 10.30 och styrketräningen startar på fredag 

5 januari kl 09.00. Beslutades att yogan skall ökas till 300:-/termin (10 
ggr) och gymmet oförändrat 250:- för 10 gånger. 

 
KPR: Jonny rapporterade från senaste mötet.  

 

9. Övriga frågor 
Pubkväll föreslogs till 14 februari. Jonny beställer. Information skickas 

tillsammans med ny kallelse till årsmötet. 
 

Torbjörn kontaktar NA för att ev. annonsera våra möten under 
”Föreningsnytt” eller på något sätt ge oss till känna. 

 
15. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndagen den 5 februari kl 10.00 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

 

……………………..   …………………………… 

Ordf. Bo Svensson   Vice sekr Annika Testad 


