
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta Hällefors

Måndagen den 1 juni 2020 hemma hos Kerstin Nyström

Närvarande:
Marianne Andersson kassör
Stig Bystedt sekreterare
Kerstin Nyström ledamot
Åsa Mattsson ledamot
Anneli Rautio ledamot
Annika Testad suppleant
Marly Westerburgen resekommittén

1. Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Annika Testad som också öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Protokollet lästes igenom och godkändes.

3. Rapport från kassören
På företagskontot finns för närvarande 21338:- och på placeringskontot 27853:-

4. Beslut om utgiftstak
Till Capricen i Lindesberg har förskottsbetalats 15773:- Med tanke på rådande läge
kan så stora belopp äventyra föreningens ekonomi.
Styrelsen beslutar härmed att resekommittén har ett tak på 5000:- att förhålla sig till 
vid förskottsbetalningar. Därutöver avgör styrelsen var gränsen ska gå.

5. Beslut om återkrav
Om även höstens Capriceföreställning blir inställd beslutar styrelsen att inbetalda 
pengar ska återkrävas.

6. Medlemsfrågor, födelsedagar och avlidna
*Vi har för närvarande 171 medlemmar och 5 vänmedlemmar.
*Marianne ska påminna de fem medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften.
*2 medlemmar har avlidit under perioden, Åke Rogemyr och Birgit Bengtsson.
*Stig ordnar en blomstercheck till Åke Andersson som fyllt 80 år.
*Åsa och Anneli uppvaktar Birgitta Andersson som fyller 80 den 30 juni.
*Hans Linder avsäger sig uppvaktning på 80-årsdagen men Kerstin och Åsa fixar i 
alla fall en blomstercheck.



7. Kommande medlemsaktiviteter
På grund av pandemiläget har vi tvingats ställa in många aktiviteter denna vår.
Dock vill vi ge medlemmarna en möjlighet att träffas under ordnade former utomhus.
Onsdagen den 10 juni 10:00 träffas vi vid Hällefors hembygdsgård där vi ordnar en 
tipspromenad. Eget fika medtages!
Stig skickar e-mail och Kerstin informerar via NA.

8. Utskick
Dagordning och styrelseprotokoll ska i fortsättningen även skickas till revisorerna 
och resekommittén.

9. Val av vice ordförande
Till vice ordförande utsågs enhälligt Anneli Rautio.

10. Övriga frågor
Nästa styrelsemöte blir den 17 augusti 10:00 hemma hos Åsa Mattsson.

______________________________        _______________________________

Annika Testad, ordförande                                                     Stig Bystedt, sekreterare


