
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 28 november 2018 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 

Åsa Mattson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Åke Andersson  Ledamot 
Ann-Britt Borr  Ledamot 

Annika Testad  Sekreterare 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Johnny Molander förklarade sammanträdet öppnat. 
 

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

 
3. Utvärdering föregående medlemsmöte 

Medlemsmötet på Måltidens Hus blev succé då Carl Johans föredrag var 
”kanonbra” som någon av deltagarna uttryckte det. Antal deltagare: 44 st. 

 
4. Kassarapport 

Företagskonto:       25 392:-  
Placeringskonto:     37.853:- 

”Hjalmar” gav ett överskott på 1600 kr 
Årets resultat förväntas bli ca +/-0. 

 

5. Medlemsfrågor 
Antal medlemmar är 174 st + 2 nya (Liisa Lindeberg-Lindvet och Sten 

Nordal) och -3 som ej betalat medlemsavgiften.  
Ove Henriksson har avlidit. 

Gerd Göran fyller 100 år 5 januari. Rita uppvaktar med delikatesskorg för 
ca 500:-. 

 
6. Planering och inbjudan till Julbord med Lucia den 13 december 

Inbjudan är klar att skickas. Jultallrik med småvarmt på Hellefors 
Herrgård. Kostnad 240 kr. Riita tar med 3 st skålar till lotter. Johnny tar 

med 3 st lottringar till julklappslotteriet. 

 

 



 

7. Förslag till kommande möten. 
Annika hör med stressdoktorn Tomas Danielsson om han kan komma i 

första hand till januarimötet 16/1 i andra hand 20/3. Årsmötet beslutades 

till 20/2. Övriga medlemsmöten 17/4 och sista på vårterminen 22/5 
(Krokborn). 

Per Frizell är tillfrågad och är villig att berätta om sin vinframställning, 
gärna på plats på Grythyttan Vin. Vidare har vi ”Hässelby-Anders” med fru 

som underhållare, kanske i april.  
 

8. Hollandresa 
För närvarande 7 eller 9 anmälda.  

 
9. Valberedning 

Riita avgår. Torbjörn har meddelat att han vill avgå. Han hör med sin 
syster Sylvia Persson om hon vill bli kassör. Om hon inte vill frågar Johnny 

Marianne Andersson. Kerstin Nyström är villig att ingå i styrelsen utan 
särskild funktion. 

  

10. Rapport från Kommitteerna 
KPR: Johnny rapporterade från ”Områdeschefens träff med patient- och 

pensionärsföreningar” Sammanfattande skrivelse bifogas till nästa 
medlemsutskick. 

Från och med januari mellan kl 9.00-11.00 varje vardag kommer det att 
vara drop-in för att träffa sjuksköterska på hälsovården. 

  
Resekommitteen: Caprice veckan efter Påsk, biljetter beställda.  

Hollandresa 7 eller 9 anmälda. 
 

Övrigt: Yogan börjar igen 8/1 och sittyogan 10/1. 
            Gymmet fortsätter utan avbrott måndagar och fredagar. 

 
11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 
Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte onsdagen den 7 januari kl 10.00 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

…………………………………..  ………………………………..……… 

Ordf. Johhny Molander  Sekreterare Annika Testad 


