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Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 13 maj 2013 kl 14.00 -16.00 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

 

Lars Gråberg vice ordförande 

Kjell Persson kassör, p 1 - 6 

Kerstin Nilsson sekreterare 

Ingrid Vedde ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Sten Hedlund ledamot 

Britt-Marie Olsson ersättare 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

 

Anmält förhinder: Inger Herfindal 

 

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 april 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 för föreningens samlingslokal fortfarande 

tycks vara på villovägar. 

 

5 Medlemsstatistik 

Lars redovisar att fyra nya medlemmar har tillkommit och att två medlemmar har 

avregistrerats. 

Nu har föreningen 539 medlemmar (347 kvinnor och 192 män). 

 

6 Inkommen post 

a) Inbjudan till möte med PRO den 22 maj om pensionärsdagen. PRO har huvudansvaret 

för detta arrangemang. Sven och Britt-Marie kommer att delta i mötet. 

b) Information från förbundet till samtliga distrikt om att medlemsregistret ej skall 

publiceras på hemsidan. Detta enligt personuppgiftslagen, PUL. 

c) Inbjudan till Klarhälja på Kärnåsen den 6 - 14 juli. 
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7 Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor kommer att informera om höstens studiecirklar på kommande månadsmöte. 

 

Resekommittén 

Ingrid rapporterar 

1) från planeringen av Gotlandsresan i juni 

2) resan till Opera på Skäret 17-18 augusti 

3) en hemlig resa för föreningens medlemmar kommer att arrangeras i september 

4) nästa års temaresa kommer att tas upp på styrelsemötet i augusti 

 

Friskvårdskommittén 

Gun rapporterar från chokladprovningen som föreningen haft den 12 maj med 42 deltagare. 

 

Gun informerar vidare om naturläkare Maud Strömbergsson och hennes metoder för helanalys 

och blodanalys. På månadsmötet den 26 augusti kommer vi att få lyssna till ett föredrag av 

Maud. 

 

Träning: Ett erbjudande till alla medlemmar är att vi kan få "pröva på" på gymmet vid 

Bryggeriet den 21 maj kl 10 - 16. 

 

Festkommittén. 

Ingela kommer att lämna förslag till programkommittén på aktiviteter för hösten. 

 

Programkommittén 

Lars informerar om följande program på höstens månadsmöten. 

26 augusti - föredrag av naturläkare Maud Strömbergsson 

30 september - sång och musik med Leif Hultin 

28 oktober - Kjell och Maj Blidstam berättar om att åka båt 700 mil på Europas kanaler 

25 november - sång och musik med Lars-Erik Frendberg 

 

Månadsmötet i april 

Månadsmötet var välbesökt och mycket trevligt. 

 

8 Kommande månadsmöte 20 maj 

På programmet denna gång har vi information från kommittéerna och trafikinformation från 

Lars. Därefter kaffe, lotteri samt underhållning med Lotta Lagerlöf och vänner. 

 

9 Övriga frågor 

Städning av lokalen 

Städning av föreningslokalen skall göras genom frivillighet från medlemmarna. 

Lars efterlyser fler namn på listan för frivilliga. 

 

Programbladet 

Lars presenterar förslag till programblad för hösten. 

Styrelsen beslutar att bladet trycks enligt Lars förslag. 
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Tack från Vuxenskolan (inbjudningen till jubileet) 

Som ett tack för senast erbjuder Vuxenskolan föreningen ett kulturarrangemang. 

Styrelsen beslutar föreslå Vuxenskolan att de betalar Lars-Erik Frendbergs underhållning som 

skall vara på månadsmötet i november. 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är måndag 19 augusti 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen. Lars ansvarar för 

kaffet. 

Datum för styrelsemöten för resten av året är enligt följande: 23 september, 21 oktober och 18 

november. 

 

11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande samt tillönskar 

alla en trevlig sommar. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson Sven Martinsson 

Sekreterare ordförande 


