
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 

Tid: Måndag 21 oktober 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 

Britt-Marie Olsson ersättare 

Eivor Leander adjungerad, studieansvarig 

 

Anmält förhinder 

Ingela Eriksson, Sten Hedlund och Gun Dahlberg 

 

 

 

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 september godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4 Ekonomisk rapport 

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

 

5 Medlemsstatistik 

Lars redovisar att fyra nya medlemmar har tillkommit. Nu har föreningen 550 medlemmar 

(355 kvinnor och 195 män). 

 

Medlemsmatrikeln 

Lars har tidigare lyft frågan om vi fortsättningsvis skall komplettera föreningsmatrikeln med 

e-postadresser och mobiltelefonnummer till våra medlemmar.  

Beslutas att Lars lägger ut lista på månadsmötet där medlemmar som vill kan komplettera 

med sin e-postadress och mobiltelefonnummer.  
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6 Inkommen post  

Från Coop har vi nu fått de tre beställda ”kreditkorten”. Korten kommer att finnas hos 

kassören. 

 

7 Rapporter 

Studiekommittén 

Eivor informerar om att önskemål har kommit om att ordna en allsångseftermiddag i 

månaden. Idén tas upp på nästa månadsmöte. 

 

En studiecirkel där vi lär oss använda smartphone kommer att starta. 

 

Önskemål om träffar för kortspel har tidigare framförts. Första träffen är den 4 november. 

 

Resekommittén 

Vi diskuterar olika resmål inför kommande år. 

 

Festkommittén.  

Britt-Marie informerar om att marknadscaféet blev lyckat med ca 80 besökare. 

 

Julfest planeras till den 6 december på Dalhall. Tas upp på kommande månadsmöte. 

 

Månadsmötet i september 

Mötet var välbesökt och Leif Hultin underhöll oss från sin pianobar. 

 

8 Kommande månadsmöte den 28 oktober 

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

Sammankomsten avslutas med en resa på Europas kanaler (700 mil) där Kjell och Maj 

Blidstam visar och berättar.  

 

9 Övriga frågor 

Vaccination  

mot influensa kommer att erbjudas medlemmar tisdag 29 oktober kl 10 – 12 i förenings-

lokalen. 

 

Pensionärsdagen  

den 17 oktober i Församlingshemmet var välbesökt och trevlig. 

 

Behov av inköp 

Kjell framför att behov finns om inköp av  

1) ny matta vid entrén till föreningslokalen 

2) nytt dataprogram för föreningens bokföring 

Styrelsen uppdrar åt Kjell att köpa in ny matta samt nytt dataprogram. 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är måndag 18 november 2013 kl. 14.00 i SPF-lokalen.  

Eivor och Ingrid ansvarar för kaffet. 
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11 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Kerstin Nilsson  Sven Martinsson 

sekreterare  ordförande 


