
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 15 april 2013 kl 14.00 – 16.30 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg viceordförande 

Kjell Persson kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Ingrid Vedde ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Sten Hedlund ledamot 

Britt-Marie Olsson ersättare 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Ingela Eriksson adjungerad, klubbmästare 

Anmält förhinder: Jan-Åke Heimer 

1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 

3 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i mars godkänns och läggs till handlingarna. 

4 Ekonomisk rapport 

Kjell redovisar resultat- och balansräkning för perioden fram till idag. Bilaga 1 

Kjell informerar samtidigt om att hyreskontraktet förföreningens samlingslokal ännu ej kommit. 



Styrelsen beslutaratt ge Kjell i uppdrag att återigen kontakta kommunen gällande hyres-
kontraktet. 

Vidare informerar Kjell om två fakturor som kommer att betalas. 

Det är dels ett krav från SPF centralt på 10 600 kr samt en faktura från tidningen Veteranen för 
prenumeration (bibliotekets exemplar).  

5 Medlemsstatistik 

Lars redovisar att en ny medlem har tillkommit och att tvåmedlemmar har avregistrerats. Nu har 
föreningen 537 medlemmar (347 kvinnor och 190 män). 

Lars informerar också om att brev med välkommen som medlem har sänts ut till alla nya 65-
åringar i kommunen. 

6 Inkommen post 

a) Erbjudande från S Driva om bok om golf -- till hemsidan 

b) Inbjudan från SPF Viken om golfspel 26 juni – till hemsidan samt kommer att tas upp på 
kommande månadsmöte  

c) Från musikgruppen ”Som sagt” – om vägarnas folk -- till programkommittén 

 d) Från Niklas Ellerstrand Törnvall, jurist på Swedbank -- till programkommittén 

 e) Brev från PRO gm Sven Ove Bill om folkhälsofrågor 

7 Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om planeringen inför hösten. 

Ingela föreslår att vi startar en filmcirkel. Idén kommer att presenteras på månadsmötet. 

Resekommittén 

Ingrid rapporterar från planeringen av Gotlandsresan i juli. Simons buss som är arrangör för resan 
tar gärna emot en önskelista över vad gruppen vill se på Gotland 3 – 7 juni. 

Ingrid vill ha förslag på vart nästa års temaresa kan tänkas gå. Förslag såsom Island, Danmark 
och Norge diskuteras. Resan skall kombineras med en studiecirkel. 

Spörsmålet tas upp på månadsmötet i maj. 

Styrelsen diskuterar policyfrågor i samband med våra arrangerade resor.  

Friskvårdskommittén 



Gun informerar från studiebesök hos Atleterna i Säffle. 

Distriktet har inbjudit till en studiedag i Vänersborg den 23 april om kosttillskott och läkemedel. 
Gun kommer att delta. 

Festkommittén.  

Ingela informerar om att det kommer att vara marknadscafé i föreningslokalen lördag den 20 april. 

Månadsmöte mars 

Månadsmötet i mars var välbesökt. Åke Sundelin visade bildspel om Dalsland och Åmål samt 
ögonblicksbilder från Oslo i sorg dagarna efter attentatet. 

8 Kommande månadsmöte 29 april 

Utöver de vanliga informationspunkterna och lotteri kommer representant från Räddnings-tjänsten 
för att demonstrera hjärtstartare. Månadsmötet bjuds också på mannekänguppvisning. 

Det blir nio mannekänger med Kerstin Gråberg som konferencier.  

9 Återblick på jubileumsfesten 

Styrelsen kan konstatera att festen var lyckad och mycket trevlig. 

Lika trevligt var det att referat med bilder kom snabbt in på vår hemsida samt även att det 
publicerades ett reportage i PD. Vi tackar Kerstin Gråberg för detta.  

10 Rapport från distriktsstämman 

Deltagarna rapporterar från stämman. Bl a hade informerats om Minnesfonden SPF Norra Älvsborg 
där våra representanter hade några frågetecken kring informationen.  

Lars kommer att ta upp frågan i distriktsstyrelsen för ytterligare klarläggande om fonden. 

11 Övriga frågor 

Lokalen 

Kjell meddelar att klagomål har framförts på mattan vid entrén.  

Kjell ges uppdraget att köpa in ny matta. 

Städning av lokalen 

Städning av föreningslokalen skall göras genom frivillighet från medlemmarna. Städning av lokalen 
behöver göras i slutet av april och maj.  

Vi tar upp detta på månadsmötet. 



Uthyrning av lokalen 

Styrelsen beslutar att lokalen kan hyras ut även till föreningar som är icke SPF-anslutna. 

12 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är måndag 13 maj 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen. 

Sven ansvarar för kaffet. 

13 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

Vid protokollet Justeras 

Kerstin Nilsson Sven Martinsson 

Sekreterare ordförande  

 


