
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:              Måndag 18 mars 2013 kl 14.00 – 17.00 
Plats:           SPF-lokalen, N:a Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                      vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör                                  
Kerstin Nilsson                  sekreterare     
Gun Dahlberg                    ledamot 
Sten Hedlund                    ledamot 
Britt-Marie Olsson             ersättare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
  
Anmält förhinder 
Ingrid Vedde                                          ledamot, reseansvarig         
  
  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 
  
3 Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstitueras enligt följande. 

-         Ordförande Sven Martinsson 
-         Vice ordförande Lars Gråberg 
-         Kassör Kjell Persson 
-         Sekreterare Kerstin Nilsson 
  

4 Rätt att teckna föreningen i ekonomiska frågor 
Styrelsen beslutaratt ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna föreningen i 
ekonomiska frågor. 
  
5 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från ordinarie styrelsemöte i februari godkänns och läggs till handlingarna. 
Under punkt 8 i protokollet var noterat att styrelsen bör utse en pressansvarig som tar ansvar för 
att reportage kommer in i lokaltidningen. Vad gäller årsmöten och månadsmöten ges sekreteraren 
uppdraget att ansvara för att referat kommer till hemsidan och till lokaltidningen. 
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6 Ekonomisk rapport 
Kjell redovisar resultat- och balansräkning för perioden fram till idag.Bilaga 1 
Kjell informerar om att hyreskontraktet för föreningens samlingslokal ännu ej är färdigt! 
Ansvarig för lokalen kommer Jan Johansson att vara. 
Styrelsen beslutaratt Jan Johansson skall disponera en handkassa på 2 000 kr. 
Rapporten läggs till handlingarna. 
  
7 Medlemsstatistik 
Lars redovisar att fyra nya medlemmar har tillkommit och att fyra medlemmar har av- 
registrerats. Nu har föreningen 538 medlemmar (349 kvinnor och 189 män). 
  
8 Inkommen post                                                                                                    
   a) Tackkort från uppvaktad medlem.Bilaga 2 
   b) Reklaminbjudan från Svenska Bussresor i Gränna. 
   c) Information från Nysäters Buss om att de köpt en ny buss lämplig för dagsresor. 
       Meddelandena från bussbolagen vidarebefordras till reseansvarig Ingrid Vedde. 
   d) Reklamblad från Katja Birgersson som är arrangör av modevisningar m m. 
       Överlämnas till programkommittén. 
  
9 Rapporter 
Studiekommittén. 
Eivor redovisar från aktiviteterna i vår studieverksamhet. 
Nya cirklar som det finns önskemål om och är på gång: 

-         Vi lär oss använda de nya mobiltelefonerna 
-         Vi lär oss använda läsplattor/iPad 

En studiecirkel om släktforskning kommer att starta till hösten. 
  
Friskvårdskommittén 
Gun rapporterar att hon och Alice deltagit i informationsdag kringanhörigstödetsom kommunens 
vård- och omsorgsförvaltning inbjudit till med föredrag av Tommy Lundtofte om 
värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 
Som envårutflyktföreslår Gun att ett besök i Dahlbergs trädgård på Kottevägen kanske kan 
ordnas. 
  
Festkommittén.  
Ingela informerar om att det kommer att vara marknadscafé i föreningslokalen lördag 20 april. 
Arrangemanget följer tidigare rutiner. 
Deltagare i akvarellkursen kommer att ställa ut sina alster under caféets öppethållande. 
  
  
10 Kommande månadsmöte 25 mars 
Utöver de vanliga informationspunkterna och lotteri kommer Åke Sundelin för att visa ljud- och 
bildspel från Åmål och Dalsland. 
     
  
11 Ombud till distriktsstämman 
Distriktets stämma är den 13 april i Lilla Edet. Sista anmälningsdatum var 15 mars. 
Anmälda som ombud från Åmåliterna är Sven Martinsson, Sten Hedlund, Ingela Eriksson, Kjell 
Persson och Gun Dahlberg. 
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12 Föreningens 30-årsjubileum 
Ingela meddelar att 71 personer har anmält sig till festen. 7 inbjudna gäster har tackat ja. 
Ett mycket fint programblad presenteras. Bladet är sammanställt av Alice Halfvordsson och Lennart 
Fredriksson.Bilaga 3 
Genomgång sker över ”vem som gör vad” inför och under festen. 
  
  
13 Valberedning 
Ordföranden kommer att kontakta tidigare valberedning med frågan om de kan ställa upp       
även inför nästa årsmöte. 
  
  
14 Övriga frågor 
Från programkommittén genom Lars: 
På april månadsmöte skall vi få information från räddningstjänsten om hjärtstartare. 
En mannekänguppvisning planeras också. Britt-Marie ansvarar för denna. 
  
Städning 
Städning av föreningslokalen skall göras genom frivillighet från medlemmarna. Lars meddelar att 
ingen hittills anmält sig att utföra denna syssla. Vi tar upp det på månadsmötet. 
  
Vidare meddelar Lars följande: 
 Det finns önskemål om att styrelsen fotograferas för hemsidan 
 Önskemål har framförts om större hjul på serveringsvagnen i lokalen 
 I idélådan/brevlådan har någon lagt meddelande om att café-träffarna saknas. 

  
Tack 
Nuvarande ordförande och sekreterare framför tack till tidigare ordförande Sten och sekreterare 
Ingela för en mycket bra information i samband med överlämningen av uppdragen. 
  
  
15 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är måndag 15 april 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen. 
Ingela och Sten ansvarar för kaffet. 
  
  
16 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
Vid protokollet                                                             Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                             Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


