
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 3 september 2018 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Christer Olken  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Annika Testad  Sekreterare 
Stig Bystedt  Vice sekreterare 

Åsa Mattson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Ann-Britt Borr  Ledamot 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Johnny Molander förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 
Vi lägger anteckningarna från förra mötet (20 augusti) till handlingarna.  

 
3. Utvärdering föregående medlemsmöte 

Vi enades om att medlemsmötet i Krokborn var lyckat. Vädret var fint, 
maten god och musiken bra. 

 
4. Kassarapport 

Företagskonto:       49.319:- (varav drygt 30.000:- till Hjalmar-revyn) 
Placeringskonto:     37.853:- 

Eget kapital            56.699:- 
 

5. Medlemsfrågor 

Vi har ca 182 medlemar. 
Ruth Skarped fyller 90 år 29 september. Annika uppvaktar: 250:- 

blommor eller blomstercheck. 
Per-Olov Skogum har avlidit. Torbjörn skickar kondoleans till 

begravningen 
 

Annika kontaktar medlemsregistersupporten för att få ordning på 
registret.  

Torbjörn undersöker hur medlemmar ska betala om de går med i oktober 
resp. november. 

 

 

 



6. Planering och inbjudan till månadsmötet den 26 september 

Inbjudan är klar att skickas. Lunch på Gästis, 145:-/person. Christer 
Gustavsson visar film/bilder i Galleriet från sina resor. 

Johnny kollar innan att allt som behövs för föredraget finns på plats. 

 
7. Planering inför oktobermötet. 

Beslutades att mötet blir den 24 oktober. 
Christer Bergsten tillfrågas om han vill spela. I så fall håller vi mötet på 

Loka Brunn om det är ledigt. 
 

8. Förslag till kommande möten. 
Beslutades att novembermötet hålls den 21. Annika kontaktar Marly om 

hon vill berätta om sina resor. 
Föreslogs att vi åker till Hennickehammar i december. Det ska i så fall 

rubriceras som ”resa” och inte som ”månadsmöte”. 
Fler förslag på föredragshållare/underhållare: Jan Bartholdsons dotter – 

resor, Hässleby-Ander med fru – dragspel och sång, ”Stressdoktorn” från 
Örebro. 

Marly kommer att planera en tulpanresa till Holland i vår. 

 
9. Pubkväll 

Beslutades till 10 oktober kl 18.00-22.00 
  

10. Rapport från Kommitteerna 
KPR håller nästa möte den 13 september. 

Resekommitteen: Hjalmar-revyn 19 oktober. Ett fåtal platser kvar. 
 

11. Våra övriga verksamheter 
 

Styrketräningen i nya gymmet startar på fredag 7/9 kl 10.00 
Vi har fortfarande friskoteket kvar på fredagar kl. 9.00 för de som önskar. 

Yoga börjar tisdag 11/9 kl 10.30 i Kronhagskolan 
Bokcirkel: Birgitta Grönvall leder gruppen som är fullsatt. 

 

12. Övriga frågor 
Argenta bekostar Åsas deltagande i en yoga-träff på Hellefors Herrgård. 

 
15. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndagen den 1 oktober kl 10.00 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

…………………………………..  ………………………………..……… 

Ordf. Johhny Molander  Sekreterare Annika Testad 


