
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               Måndag 18 november 2013 kl 14.00 – 16.45 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                      vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör, punkt 1 - 9 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Ingrid Vedde                      ledamot 
Gun Dahlberg                     ledamot 
Sten Hedlund                     ledamot 
Britt-Marie Olsson             ersättare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
Alice Halfvordsson            valberedningen, punkt 1 – 5 
Ann-Charlotte Skoogh       valberedningen, punkt 1 – 5 
  
  
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 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Förberedelser inför årsmötet 
Till dagens sammanträde är representanter för valberedningen inbjudna. 
Alice Halfvordsson och Ann-Charlotte Skoogh deltar i mötet. 
På sammanträdet görs av avstämning av gällande funktionärslista kring omval, nyval och 
avsägelser. 
  
5  Övriga frågor 
Läkemedelsanvändningen 
Alice Halfvordsson informerar om rapport från Läkemedelskommittén för Västra Götaland 
kring omfattningen av användningen av läkemedel. I samtliga landets län/regioner har gjorts 
motsvarande undersökning. 
Samtliga kommuner i landet har tillsänts skrivelse från SPF-PRO gemensamt i ärendet. 
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Våra lokala föreningar skall nu uppvakta kommunen i ärendet genom Kommunala 
Pensionärsrådet. 
  
6  Ekonomisk rapport 
Kjell redovisar resultat- och balansräkning för perioden fram till idag. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
7  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att en ny medlem har tillkommit. Nu har föreningen 551 medlemmar (356 
kvinnor och 195 män) 
Föreningen har under år 2013 ökat sitt medlemsantal med 34 personer. 
  
8  Inkommen post                                                                                                    
a) Från Civilförsvarsförbundet/Studieförbundet vuxenskolan har kommit inbjudan till 
tematräffen ”Säkrare seniorer”. 
b) Representant från Samverket vill komma och informera om gruppen ”Hjälpande händer”. 
Inbjudningarna överlämnas till programkommittén. 
  
9  Förbundets förslag till nya stadgar 
Sven och Lars kommer att delta i informationsträff i Vänersborg den 21 november. 
  
10  Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att kursen att lära sig använda ”de moderna telefonerna” startar kl 
16.30 den 28 november i SPF-lokalen. 
  
Resekommittén 
Ingrid lämnar förslag på resor och utflykter för våren 2014. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om planerna enligt följande: 
Julfesten kommer att vara på Dalhall 
Den 15 februari är det trivselkväll i föreningslokalen 
I april har vi marknadscafé i föreningslokalen 
En vårbuffé har vi i början av maj 
  
Friskvårdskommittén 
Gun informerar om att allsångsträffarna har startat och kommer att fortsätta efter 
julhelgerna. 
  
Programkommittén 
Lars informerar om kommande program enligt följande: 
På månadsmötet i januari kommer kommunalrådet Mikael Karlsson för att informera 
Årsmötet kommer att vara den 24 februari 
På månadsmötet i mars kommer Lars-Erik Fjellman för att hålla föredrag under rubriken 
”Smultronställen på Dal” 
Modevisning har vi på månadsmötet i april 
På månadsmötet i maj bjuds vi på musikunderhållning av fyra glada musikanter från SPF Lilla 
Paris. 
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Månadsmötet i oktober 
Mötet var välbesökt. Information om aktuella frågor gavs av ordförande och representanter 
för kommittéerna. Sammankomsten avslutades med att Kjell och Maj Blidstam berättade om 
en resa på Europas kanaler. 
                                                                                                                                  
11  Kommande månadsmöte den 25 november 
På programmet denna gång har vi information från kommittéerna, därefter kaffe och lotteri 
samt underhållning av och med trubadur Lars-Erik Frendberg. 
  
12  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är måndag den 20 januari 2014 kl. 14.00 i SPF-lokalen. 
Kerstin 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 
 


