
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 12 mars 2018 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Christer Olken  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Åsa Mattson  Ledamot 

Riitta Törnblom  Ledamot 
Ann-Britt Borr  Ledamot 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 
Annika Testad  Sekreterare 
 

 
1. Mötets öppnande 

Hans Linder fotograferade den nya styrelsen och därefter förklarade 
ordförande Johnny Molander sammanträdet öppnat. 

  

2+3 Föregående protokoll 
Vi lägger föregående mötesprotokoll (2/1 och årsmötesprotokollet) till 

handlingarna. Tyvärr fick ”kaffebönan” förhinder så något föredrag hölls 
inte på årsmötet, men som för övrigt avlöpte väl. 

  
4. Kassarapport 

Tillgångarna är för närvarande 50.996 kr. Bara två medlemsavgifter har 
inkommit än så länge så resultatet per februari är ligger på minus (-5702 

kr). 
 

5. Medlemsfrågor 
Vi har ca 186 medlemar. Britta Karlström avled 18 februari och 

begravningen äger rum den 23 mars kl 13.00. Blommor?  
Levi Nikitin fyller 90 år 5 april men har avsagt sig uppvaktning (VeckoNytt). 

 

6. Rapport från kommittéerna 
KPR: Johnny rapporterade från senaste mötet, bl.a. att det är långt-

skridande planer för Gillersgården att bli Familjecentral samt att hela 
Björkhaga ska bli trygghetsboende. 

28 mars blir det invigning av det nya köket i Björkhaga. 
Därmed beslutades enhälligt att styrelsemötena flyttar tillbaka till 

konferensrummet. 

 

 



 
Resekommittén: 34 anmälda till Caprisen. En plats finns kvar. 

Inbjudan till ”Hjalmar” skall finnas för intresserade på månadsmötet 21 
mars och preliminära anmälningar kan tas upp. 50 biljetter finns och går 

inte alla åt kan vi erbjuda PRO ett antal platser.  
 

7. Val av vice ordförande och vice sekreterare 

Christer Olken valdes till vice ordförande och Stig Bystedt till vice 
sekreterare. 

 
8. Val av funktionärer 

Val av 
Arkivarie: Torbjörn Ström bokföringen och Annika 

 Testad protokoll 
Dataansvarig: styrelsen ansåg att det inte behövs någon  

Friskvårdsansvarig: Karin Herou kvarstår men ny funktion införs 
nämligen Motionsansvarig: Åsa Mattsson 

Medlemsregisteransvarig: Sekreterare 
Webbansvarig: Hans Linder 

Ansvarig högtalaranläggning: Åke Andersson 
 Torbjörn Ström undersöker ev köp av ny 

 anläggning 

Ombud Studieförbundet Vuxenskolan: Åsa Mattsson 
PR-ansvarig: Christer Olken 

 
9. Övriga ansvarsområden  

Resekommittéen förstärks med Marly Westerburgen. Ulla och Bo Lewau 
samt Torbjörn och Åsa kvarstår. 

KPR: Riitta Törnblom, Sven-Åke Lundh och Johnny Molander kvarstår 
 

10. Inbjudan och planering inför månadsmötet 21 mars på Hellefors 
Herrgård. 

Inbjudan klar och skickas ut. 
 

11. Planering och planer inför mötet i april 
Christer Olken frågar Finska Föreningen om vi kan vara i deras lokal och att 

de lagar lunchen. Riitta frågar Märta Westling från Hjulsjö café om hon vill 

hålla föredraget som kulle hållas på årsmötet. 
Reservplats är Måltidens hus. 

 
12. Kommande aktiviteter 

Föresloga att nästa Pubkväll sker i maj. 
Majmötet hålls i Krokborn enl tradition. Riitta frågar om Enos vill spela. 

Johnny frågar Hellefors Herrgård om catering. 
Åsa ordnar med tipspromenad. 

 
Frågan om naturvandring bordlägges till nästa möte. 

Johnny och Lil ordnar enl tradition surströmmingsfesten i augusti.  



Föreslogs att vi åker till Skäret i sommar på en Pubkväll. 
Annat förslag är en resa till Askersund och kryssning med räkfrossa. 

 
13. Våra verksamheter 

Yoga har några gånger kvar innan sommaruppehållet. 
Styrketräningen rullar på som vanligt på fredagar. 

Boule börjar i maj. Måndagar, onsdagar och fredagar från kl 14.00. 

Ingen anmälan behövs. 
 

 
14. Övriga frågor 

Distriktsstämma i Örebro 28 mars. Johnny, Åsa, Torbjörn, Stig och Annika 
är villiga att delta. 

 
15. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndagen den 9 april kl 10.00 i konferensrummet på 
Björkhaga om vi får vara där då. 

 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

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

Ordf. Johnny Molander              Sekreterare Annika Testad 


