
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               Måndag 20 januari 2014 kl 14.00 – 17.30 
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 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
Alice Halfvordsson            valberedningen, punkt 1 - 4 
  
  
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 
Alice Halfvordsson från valberedningen deltar i mötet och redovisar från pågående arbete 
med att finna funktionärer inför nästa års verksamhet. 
  
5  Ekonomirapport 
Kjell redovisar resultat- och balansräkning för perioden fram till idag. Bilaga 1 
Genomgång görs av kassörens förslag till budget för 2014. Bilaga 2 
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet fastställa budget för 2014 enligt förslaget. 
                                                                                                                                  
6  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att sex nya medlemmar är på väg in. 
Föreningen har nu 549 medlemmar (354 kvinnor och 195 män). 
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7  Inkommen post                                                                                                    
Från SPF distriktet: 
a)     Protokoll från distriktsstyrelsens sammanträde 2013-12-03 
b)    Meddelande till föreningen angående årsrapporteringen tillbaka till distriktet. 
  
8  Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att kursen att lära sig använda surfplattan startar omgående.   
  
Resekommittén 
Ingrid lämnar förslag på resor och utflykter för våren 2014. 
  
Festkommittén 
Ingela redovisar fjolårets arrangemang samt om att nästa aktivitet är trivselkvällen i 
föreningslokalen den 15 februari. 
  
Friskvårdskommittén 
Gun informerar om att 
1)    nästa allsångsträff kommer att vara den 1 februari 
2)    gymnastiken startar igen den 22 januari 
3)    föreningen har fått ett erbjudande om att eventuellt kunna använda styrketräningslokal 
på Karlbergsgymnasiet. Gun kommer att få ytterligare information av kommunens 
folkhälsosamordnare. 
  
Programkommittén 
Lars informerar om att vi fått erbjudande från familjejurist på Swedbank om information 
rörande testamenten, generalfullmakter m m. 
Styrelsen beslutar att Lars kontaktar juristen för en inbjudan till månadsmötet i april. 
  
Månadsmötet i november…. 
…var en mycket trevlig tillställning med trubadur Lars-Erik Frendberg. Lars-Erik sjöng, 
spelade och berättade trevliga historier och anekdoter. 
Information gavs även om aktuella frågor genom ordföranden och representanter för 
kommittéerna. 
                      
9    Årsmötet 
En avstämning görs inför planeringen av årsmötet. En detaljplanering görs på nästa möte. 
  
10  Övriga frågor 
Träff med nya medlemmar 
En träff med nya medlemmar i föreningen planeras vara under våren. 
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
  
Hyra av lokal 
Kjell meddelar att avtal för 2014 är tecknat med barn- och utbildningsförvaltningen för hyra 
av Södra skolans matsal för våra månadsmöten. 
  
Förbundets förslag till nya stadgar 
Lars redovisar förslaget om justeringar av föreslagna stadgar för SPF. 
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Distriktsordföranden 
Lars hälsar att vår distriktsordförande Kjell Hansson gärna kommer ut för att träffa 
styrelserna i distriktet. 
                                                                                                            
11  Kommande månadsmöte den 27 januari 
På programmet denna gång har vi information från kommittéerna, därefter kaffe och lotteri. 
Kommunalrådet Mikael Karlsson kommer för att informera om aktuella kommunala frågor. 
  
12  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är måndag den 17 februari 2014 kl. 14.00 i SPF-lokalen. 
Gun och Britt-Marie 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 
 


