
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 19 augusti 2013 kl 14.00 – 16.00 

Plats: SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 

 

Närvarande 

Sven Martinsson ordförande 

Lars Gråberg vice ordförande 

Kjell Persson kassör 

Kerstin Nilsson sekreterare  

Ingrid Vedde ledamot 

Gun Dahlberg ledamot 

Sten Hedlund ledamot 

Britt-Marie Olsson ersättare 

Ingela Eriksson adjungerad, klubbmästare, under punkt 7 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

Inger Herfindal ersättare 

 

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 

Styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att kontakta teknik- och fritidschefen om 

hyreskontraktet för föreningslokalen. 

 

5 Medlemsstatistik 

Lars redovisar att fyra nya medlemmar har tillkommit och att fyra medlemmar har av-  

registrerats. Nu har föreningen 539 medlemmar (346 kvinnor och 193 män). 

 

6 Inkommen post  

1) Från Studieförbundet Vuxenskolan Väst – Information om vem som är kontaktperson mellan oss 

och Vuxenskolan 

2) Brev från Grums Resor – Information om vinresa till Mosel 

3) Inbjudan till Väjernkastet, boule 

4) Tackkort från Ingegerd Hasselgren och Hans Karlsson m a a föreningens uppvaktning på 

högtidsdag 

5) Brev från släktforskare i Holland angående en båts historia 

 

 



7 Rapporter 

Studiekommittén 

Som tema för studiecirkeln Läs och res har Bornholm/Skåne kommit som förslag. 

Eivor kommer att ta upp förslaget på kommande månadsmöte. 

 

Resekommittén 

Ingrid rapporterar  

1) Lyckad resa till Gotland i juni 

2) Resan till Opera på Skäret 17-18 augusti var också lyckad 

3) En ”hemlig resa” för föreningens medlemmar kommer att diskuteras på kommande 

månadsmöte. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun informerar om att vi fått ytterligare ett erbjudande om träning för alla medlemmar där vi kan 

få ”pröva på” hos Energy Balance på Gamla Bryggeriet den 24 september kl 10 – 16. 

Vidare kommer en grupp Zumba Gold att starta under hösten samt i föreningslokalen är det 

gymnastik varje vecka onsdagar kl 10 – 11. 

 

På DM i boule i Enköping 16-17 augusti deltog 6 lag (18 personer) från Åmål.  

Våra representanter från Åmål gjorde riktigt bra ifrån sig. I hela tävlingen deltog 50 damlag och 50 

herrlag. 

 

Festkommittén.  

Ingela informerar om följande 

1) En hemlig aktivitet planeras vara måndag 16 september kl 18.00. Anmälningslista kommer att 

finnas på månadsmötet. 

2) Marknadscafé kommer det att vara den 19 oktober 

3) Ett julbord planeras 

 

Programkommittén 

Programbladet för hösten finns upptryckt och är utskickat till medlemmarna tillsammans med 

höstbrevet. 

 

Månadsmötet i maj 

Månadsmötet denna gång hade tyvärr få deltagare. 

 

8 Kommande månadsmöte 26 augusti 

På programmet denna gång har vi information från kommittéerna, därefter kaffe och lotteri. 

Sammankomsten avslutas med föredrag av naturläkare Maud Strömbergsson. 

 

9 Övriga frågor 

Träff med nya medlemmar 

Sedan förra träffen i februari har vi fått 30 nya medlemmar.  

Styrelsen beslutar att nästa informationsträff skall vara den 2 oktober kl 14.00. 

Sekreteraren ombesörjer inbjudan. 



3(3) 

Kulturarrangemang 

Vuxenskolan kommer att betala Lars-Erik Frendbergs underhållning på månadsmötet i november. 

 

Städning av lokalen 

Städning av föreningslokalen skall göras genom frivillighet från medlemmarna.  

Vi har glädjande nog fått en hel del namn på listan. 

 

Valberedning 

Då ej någon valberedning utsågs på förra årsmötet kommer ordföranden att kontakta  

tidigare valberedning för diskussion. 

 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är måndag 23 september 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen. Ingela och Sten 

ansvarar för kaffet. 

 

 

11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson Sven Martinsson 

sekreterare  ordförande 


