
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 5 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 Loka Brunn var inte så välbesökt (25 personer) som 
brukligt. Kan möjligen bero på att Christer Bergsten har varit vår 

underhållare lite för ofta. Kanske dags att han får ta en paus från oss. 
Kan ju också bero på priset och/eller maten.  

 
4. Kassarapport 

Företagskonto:       24 874:-  
Placeringskonto:     37.853:- 

Silverkören har fått 300 kr och bokcirkeln 115 kr från Studiefrämjandet 

via Argenta. 
När Åsa har fått sin lön för yogakursena förväntas årets resultat bli  

ca +/-0. 
 

5. Medlemsfrågor 
Medlemsantalet sjunker. Vi har nu ca 176 medlemar varav 2 som ej 

betalat medlemsavgiften.  
Då medlemsantalet sjunker enades vi om att alla som är med på 

yogakurserna måste även bli medlemmar i Argenta. 
 

 

 

 



6. Planering och inbjudan till månadsmötet den 21 november 

Inbjudan är klar att skickas. Lunch på Måltidens Hus, 109:-. 
Carl Johan Granqvist kommer att berätta om Saxå Bruk. Föreläsningssalen 

är ännu ej bokad. Annika jobbar på det och meddelar Johnny resultatet. 

Torbjörn och Åsa funderar på vad vi kan ge Carl Johan som tack för 
föreläsningen. 

 
7. Julbord 

Beslutades att vi äter en ”jultallrik” på Hellefors Herrgård för 240:-, vilket 
innebär en tallrik med kallskuret + buffé med småvarmt – köttbullar, 

Janssons frestelse m m. 
Johnny hör med Per Schmidt om luciatåget kan komma dit och i så fall 

skulle vi träffas torsdagen den 13:e december kl 13.00. Annars onsdagen 
den 12:e om inte luciatåget kommer? Vi ordnar sedvanligt julklappslotteri. 

 
8. Förslag till kommande möten. 

Annika hör med stressdoktorn Tomas Danielsson om han kan komma i 
första hand till marsmötet annars till januarimötet. I februari är det 

årsmöte och då har vi ingen underhållning. 

Torbjörn frågar Per Frizell om han vill komma och berätta om sin 
vinframställning. 

 
9. Valberedning 

Riita önskar avgå. Annika kontaktar Kerstin Nyström om hon vill ingå i 
styrelsen och Torbjörn frågar Maria Erninge. 

 
10. Rapport från Kommitteerna 

KPR: Inget nytt 
Resekommitteen: Caprice veckan efter Påsk. Eventuell Hollandresa.  

 
11. Våra övriga verksamheter 

Styrketräningen, Yoga och Bokcirkel pågår. 
Silverkören kommer att få hjälp av Anna Smith som körledare. 

 

13. Övriga frågor 
För att vara med i Silverkören behöver man inte vara medlem i Argenta 

som svar på en fråga som ställdes. 
Mats Elfman kom 2:a i SPF:s bowlingtävling i Borlänge. 

 
Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte onsdagen den 28 november kl 10.00 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

…………………………………..  ………………………………..……… 

Ordf. Johhny Molander  Sekreterare Annika Testad 


