
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 7 maj 2018 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Åsa Mattson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Åke Andersson  Ledamot 
Annika Testad  Sekreterare 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Johnny Molander förklarade mötet öppnat. 
  

2. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Utvärdering av föregående medlemsmöte. 
Mötet hölls på Måltidens Hus och Märta Westling från Hjulsjö Café berättade 

om sin verksamhet. Många av deltagarna blev nog sugna på att besöka 
stället. 

  
4. Kassarapport 

Banktillgodohavande: 61.978:- 
Bokcirkeln beviljades milersättning, 285:- från Studieförbundets bidrag på 

525:-.  
Erhållna medlemsavgifter hittills 12.835:- (samma som föreg månad) 

 
5. Medlemsfrågor 

Vi har ca 182. medlemar, varav 4 som ännu ej betalat medlemsavgiften.  
Martti Kaihua fyller 80 år 26/6 och Lars.Olof Spik 80 6/8. Beslutades att de 

får varsin blomstercheck som Torbjörn skickar till dem.  

 
6. Inbjudan månadsmöte 23 maj 

Inbjudan klar att skickas tillsammans med inbjudningar till Hjalmar och 
Kryssning med Räkfrossa som utgår från Askersund samt en skrivelse om 

medgivande till foton på webben. 
  

 
 

 

 



7. Planering inför nästa medlemsmöte i Krokborn 23/5 
Åsa ansvarar för papppersdukar och tipspromenaden.  

De som kan tar med blommar till borden. 
Torbjörn köper bubbel, med och utan alkohol. 

Jonny köper 3 vinster och lottringar till lotteriet samt kontaktar Mats på 
Hellefors Herrgård ang cateringen. 

Riita kontaktar Enåz och ber dem börja spela ca kl 12.30. 

Styrelsen samlas i Krokborn kl 11.30. 
 

8. Övriga aktiviteter under vår/sommar 
Tillsammans med inbjudan till Krokborn 23 maj finns även inbjudan till:  

Pubkväll Cornelis 30 maj 
Naturvandring i Björskogsnäs 12 juni kl 14.00 

Kryssningen från Askersund 16 juli kl. 9.30  
Surströmming 15 augusti kl 17.00 

  
9. Rapport från kommittéerna 

KPR: Inget att rapportera. Möte nästa vecka (v 20). 
 

10. Våra övriga verksamheter 
Yoga börjar igen i september (11/9 kl 10.30) 

Styrketräning i nya gymmet kan ev börja i september 

Sittyoga kan kanske börja i höst också beroende på intresse. 
 

11. Valberedning 
Då vi inte har någon valberedning beslutades att vi alla gör ett försök att 

värva någon medlem till valberedningen. 
 

12. Övriga frågor 
Åsa har åtagit sig att städa lokalen som vi har gemensamt med PRO hela 

året (trots att vi inte utnyttjar den förutom kören som övar där).  
 

13. Mötets avslutning 
Nästa gång styrelsen träffas är den 20 augusti kl 10.00 för ett informellt 

planeringsmöte inför hösten. 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

…………………………………..              ………………………………………… 

Ordf. Johnny Molander              Sekreterare Annika Testad 


