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Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 23 september 2013 kl 14.00 – 17.00 

Plats: SPF-lokalen, Norra 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 

Ingela Eriksson adjungerad, klubbmästare 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

 

Anmält förhinder 

Ingrid Vedde 

Inger Herfindal  

 

1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2 Överenskommelsen om skattelättnaden för pensionärerna 

I vår lokaltidning har en artikel varit publicerad med anledning av regeringens beslut fr o m  

1 januari 2014 vilket innebär en skattelättnad på minst 100 kr för alla pensionärer över 65 år. 

Artikelskrivaren hade intervjuat vår ordförande med anledning av överenskommelsen. 

I tidningen har även funnits några insändare avseende tolkningen av ordförandens kommentarer 

till uppgörelsen. 

Ordföranden redogör för intervjun som låg till grund för artikeln. 

Styrelsen ser härmed frågan som utagerad. 

 

3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 

 

4 Föregående mötesprotokoll 

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

 

5 Ekonomisk rapport 

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

Till föreningslokalen har en projektorduk köpts in, kostnad 3 000 kr. 
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6 Medlemsstatistik 

Lars redovisar att nio nya medlemmar har tillkommit och att två medlemmar har av-  

registrerats. Nu har föreningen 546 medlemmar (350 kvinnor och 196 män). 

 

7 Inkommen post  

1) Inbjudan till distriktsmästerskap i tävlingen ”Hjärnkoll” i Vänersborg den 10 oktober. Lag från 

Åmål är anmält. 

2) Inbjudan till reseledarkurs den 1 oktober på Ljungskile folkhögskola. 

3) Information från kommunens vård- och omsorgsförvaltning om det internetbaserade 

anhörigstödet ”Gapet”. 

4) Från förbundet: informationsbroschyrer som berör alla aktuella frågor för pensionärer. 

5) Från förbundet: information om att distrikten kan söka stimulansmedel för utvecklingsprojekt 

under 2014. 

6) Inbjudan till studiedag den 2 oktober i Vänersborg om ålderism. 

7) Inbjudan till studiedag 17 oktober i Vänersborg om demens och våld i nära relationer. 

Eivor Leander kommer att delta i denna studiedag. 

 

8 Rapporter 

Studiekommittén 

Höstens cirklar är igång enligt planerat.  

Eivor informerar om att önskemål har kommit om en cirkel där man kan träna på att använda 

internetbank. En sådan cirkel kan ordnas genom Vuxenskolan. Anmälningslista kommer att finnas 

på nästa månadsmöte. 

Tidigare har vi som SPF-medlemmar haft förmånen att gå två för en biljett på Saga-biografen. 

Eivor kommer att ta upp frågan med den nya biografägaren. 

 

Resekommittén 

Styrelsen diskuterar frågan om att resekommittén behöver förstärkas med några personer 

så att vi inte ”sliter ut” Ingrid som nu jobbar ensam med arrangemangen för resorna. 

 

Friskvårdskommittén 

Gun påminner om prövapådagen hos Energy Balance på Gamla Bryggeriet imorgon den 24 

september kl 10 – 16. 

 

Festkommittén.  

Ingela berättar om att festen den 16 september blev mycket trevlig. Deltagarna intog en 

trerättersmiddag på Restaurang Solsidan med musikunderhållning av Dan Johansson. 

 

Vidare informerar Ingela om att vi kommer att ha marknadscafé i föreningslokalen lördag den 19 

oktober. 

 

Programkommittén 

Höstens planerade program ligger fast. 

 

Månadsmötet i augusti 

Mötet var välbesökt och naturläkare Maud Strömbergsson hade ett intressant föredrag. 
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9 Kommande månadsmöte den 30 september 

På programmet denna gång har vi information från kommittéerna, trafikinformation därefter kaffe 

och lotteri. Sammankomsten avslutas med en resa i bild och toner – en underhållning från Leif 

Hultins pianobar. 

10 Bowlingsektionens ansökan om resebidrag till riksmästerskap, RM 

Ansökan föreligger från bowlingsektionen om resebidrag till riksmästerskapet i Markaryd. 

Styrelsen diskuterar alla sektioners behov av bidrag i samband med utåtriktad verksamhet 

som gynnar föreningen. 

Styrelsen beslutar att bevilja startavgiften (2 000 kr) för deltagarna.  

Beslutet innebär att medlemmar som deltar i riksmästerskap arrangerade inom SPF kan erhålla 

startavgiften.  

 

11 Inköp av nya kaffebryggare 

Till vår stora glädje ökar medlemsantalet i föreningen och därmed deltagarantalet i våra 

arrangemang. Ett stort behov av större kaffebryggare finns nu, dels i föreningslokalen och dels på 

Södra skolan, där vi har våra månadsmöten. 

Styrelsen beslutar att köpa in två stora kaffebryggare , á 4 000 kr.  

 

12 Övriga frågor 

Avtal om föreningslokalen 

Ordföranden har varit i kontakt med Inge Larsson som är ansvarig chef på teknik- och 

fritidsförvaltningen. Inge Larsson har nu meddelat efter olika turer att avtalet är ”på gång”. 

Sven, Lars och Kjell kommer att ha möte med Inge Larsson för genomgång av avtalet. 

 

Uthyrning av föreningslokalen 

Sten tar upp frågan om vilka regler som gäller för uthyrning av lokalen. 

Följande gäller: Föreningens medlemmar samt föreningar som har anknytning till SPF genom 

medlemskap kan få hyra lokalen 

Reglerna kommer att skrivas in i nästa medlemsbrev. 

 

Valberedning 

Ordföranden meddelar att han varit i kontakt med förra valberedningen. Alice Halfvordsson och 

Ann-Charlotte Skoog Payne kommer att ställa upp igen.  

Då vi saknar en ledamot beslutar styrelsen att Jan-Erik Thorin tillfrågas. 

 

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 ordnar kaffe och bröd.  

 

Fakturakund hos Coop 

Ingela tar upp frågan om föreningen kan vara fakturakund hos Coop och på det sättet erhålla 

medlemsrabatt samt vid vissa tillfällen ansöka om sponsring. 

Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap där avtalet skrivs under av ordföranden.  

 

Laserskrivare till föreningslokalen 

Styrelsen beslutar om inköp av en laserskrivare till föreningslokalen. Kostnad 900 kr. 
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Till föreningsnytt i PD 

Alla kursledare skall uppmanas att lämna in om alla aktiviteter till Föreningsnytt i PD. 

 

Pensionärsdagen den 17 oktober i Församlingshemmet 

PRO har i år huvudansvaret och vi är medarrangör. En genomgång av programmet görs. 

 

SPF minnesfond 

Lars meddelar att fondens stadgar gäller och utdelning sker genom stipendium till en eller flera 

personer. 

 

Matrikeln 

Lars lyfter frågan om vi fortsättningsvis skall komplettera föreningsmatrikeln med mobiltelnr och e-

postadresser till våra medlemmar. Frågan kommer att tas upp vid senare tillfälle. 

 

 

13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är måndag 21 oktober 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen.  

Kjell ansvarar för kaffet. 

 

 

14 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson Sven Martinsson 

sekreterare  ordförande  


