
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Onsdagen den 8 januari 2020 - kl. 10.00 i Björkhagas konerensrum 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 
Marianne Andersson  Kassör 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 
Åsa Mattsson  Ledamot 

Ann-Britt Borr  Ledamot 
Kerstin Nyström  Ledamot 

Annika Testad  Sekreterare 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Johnny Molander förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 
3. Rapport från kassören 

Rörelsekonto: 2 936 kr 
Placeringskonto: 32 853 kr 

Då är Caprisen betald, men vi ska så småningom få in pengar från 
deltagarna. 

 
4. Medlemsfrågor 

Medlemsantalet är 176. 
Födelsedagar: Anna Clausen  80 år 22 januari. Marianne skickar 

blomstercheck. 
Avlidna: Hans Eklund och Sune Ekman. 

 
5. Utvärdering föregående medlemsmöte  

Jullunchen var god och något mer program än julklappslotteriet ansågs 

inte behövas. Något att tänka på i framtiden. 
   

6. Inbjudan till månadsmöte 22 januari  
Inbjudan klar att skickas. Vi äter på Måltidens hus och lyssnar på 

representanter för Hällefors folkhögskola och vad som försiggår där. 
Johnny köper blombuketter till de två föredragshållarna. 

 
 

 
 

 

 



7. Kallelse och planering inför Årsmötet 19 februari 
Gästis i Grythyttan är bokat.  Sven-Åke Lundh ställer upp som ordförande 

för mötet. Karl Lindqvist kommer att berätta om Grythyttans stålmöbler. 
Annika kontaktar Ulla Levau och ber henne skriva verksamhetsberättelse 

som rör resor. Annika skriver om övriga aktiviteter. Marianne skriver ut 
bokslutet. Verksamhetsberättelse och bokslut skall finnas tillgängligt vid 

mötet. 

 
8. Förslag till kommande medlemsmöten 

Datum för kommande medlemsmöten: 18/3, 22/4 och 20/5 
Marianne hade som förslag att museichefen för Zornmuseet kommer och 

berättar om Zorn. Annat förslag från Marianne – Toyota i Hällefors. 
Kerstin föreslog att någon från Selma Lagerlöfsällskapet kommer och 

berättar om Selma, ev kan vi också arrangerar en resa till Mårbacka. 
 

9. Valberedning 
”Fokusgruppen” som Johnny är med i kanske kommer att dö ut inom kort 

då arbetet är avslutat och i så fall behövs ju ingen ersättare för Johnny. 
Åsa åtog sig att ingå i ”Äldrerådet” som har 4 möten/år. 

Åsa kommer även att ingå i Örebrodistriktets kommitté som skall 
undersöka hur länets vårdcentraler sköter sig. 

Nu fattas bara en styrelserepresentat till KPR. 

Inger Danielsson är ansvarig för bokcirkeln. 
Resekommitté fattas likaså surströmmingsarrangörer. 

 
10. Rapport från kommittéerna  

Yogan startar 14/1 kl 11,30 för övrigt inget nytt från kommittéerna att 
rapportera. 

 
11. Övriga frågor 

Anmälan till deltagande i månadsmöten kan, efter årsmötet, ske till 
Annika i stället för till Johnny.  

Beslutades att vi köper kaffe och kaffebröd från Björkhaga till våra möten. 
Kommande styrelsemöten i konf.rummet Smeden 3/2, 2/3, 6/4, 4/5 

Kommande medlemsmöten: 19/2, 18/3, 22/4, 20/5 
 

12. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndag den 3 februari kl 10.00. i Björkhagas 
konerensrum. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………………..  ………….…..………………………… 

Ordf. Johnny Molander  Sekreterare Annika Testad 


