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Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               Måndag 24 mars 2014 kl 14.00 – 16.15 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                      vice ordförande 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Sten Hedlund                     ledamot 
Britt-Marie Olsson             ledamot 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Jan Johansson                    ersättare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig, punkt 8 - 11 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
  
Anmält förhinder: Kjell Persson och Gun Dahlberg 
  
1  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Ordföranden hälsar Lorna Waern och Jan Johansson, som är nyvalda till styrelsen, särskilt 
välkomna. 
  
2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 
  
3  Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från ordinarie styrelsemöte i februari godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Föreligger resultat- och balansrapport. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att två nya medlemmar har tillkommit och att en medlem har av- 
registrerats. Föreningen har nu 558 medlemmar (361 kvinnor och 197 män). Bilaga 2 
                                                                                                            
6  Inkommen post                                                                                                    
Från SPF distriktet: 
-       Protokoll från distriktsstyrelsens sammanträde 2014-02-11 
-       Inbjudan till studiedag i Vänersborg den 9 april – på programmet bl a ålderism 
  
Inbjudan och information från och om Åre-Fjällsätra fjällanläggning vilken överlämnas till 
reseansvarig. 
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7  Kommande distriktsstämma 
Årets distriktsstämma kommer att vara i Vänersborg den 12 april. 
Styrelsen beslutar att Sven Martinsson, Sten Hedlund, Britt-Marie Olsson och Kerstin Nilsson 
skall delta som ombud för SPF Åmåliterna. 
  
8  Träff för nya medlemmar 
Föreningen brukar bjuda in nya medlemmar till informationsträff vid två tillfällen per år. 
Vi har i dagsläget 18 nya medlemmar. 
Styrelsen beslutar att nästa träff för nya medlemmar skall vara den 6 maj kl 10.30 i 
förenings-lokalen. 
  
9  Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att kursen att lära sig använda surfplatta har 11 deltagare. 
I maj startar en studiecirkel i lärandet att använda smartphone – iphone. 
En cirkel har startat i nybörjarspanska. 
Önskemål finns om att starta en cirkel i italienska språket. 
  
Resekommittén 
Lorna informerar från planeringen av resan till Visingsö - Vadstena. Hittills finns 15 anmälda 
till resan. Kostnad för resan är 2 370 kr per person. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om att föreningen kommer att ha marknadscafé i föreningslokalen den 
12 april. Deltagare i akvarellkursen kommer att ställa ut sina alster under caféets öppet-
hållande. 
Den planerade trivselkvällen den 8 maj kommer att flyttas till annat datum. Anledningen är 
en grupp medlemmar då är på resa i Polen. 
  
10  Övriga frågor 
Namnändring av förbundet 
Förbundsstyrelsen har beslutat att föreslå namnändring av förbundet till Seniorerna. 
Motiveringen är att ordet senior är en bättre benämning (på oss) än pensionär. 
Förbundsstyrelsen beslöt vidare att remittera namnfrågan till alla medlemsföreningar. 
Styrelsen för SPF Åmåliterna beslutar att svara nej till namnbytet. 
  
Hyra av föreningslokalen 
En förfrågan har kommit från Åmåls Bridgeklubb om att få hyra lokalen för bridgespel. 
Bridgeklubben erbjuder sig att betala 700 kr/månad. 
Styrelsen konstaterar att de regler som gäller för utlåning av lokalen är 10 kr per person och 
tillfälle samt 100 kr för tillgång till köket. 
  
Månadsmötet den 28 april 
På detta månadsmöte har vi modevisning med Kari Sandin som konferencier. Britt-Marie 
håller i övrig planering av modevisningen. 
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Styrkelyftet 
Jan informerar om att styrkelyftet i lokalen på Karlbergsskolan kostar 200 kr per termin. 
Föreningen kan använda lokalen måndagar och fredagar. 
                                                                                                                                  
Information från distriktsstyrelsen 
Lars informerar om att den 8 maj i Bäckefors skall motioner och ärenden till kongressen 
diskuteras. Vidare informerar Lars om att det kommer att vara en SPF-dag i Vänersborg 
den  3 september. Distriktet återkommer med program för denna dag. 
  
Reseansvarig i föreningen 
Lorna vill uppmärksamma oss på att hon bara lovat att vara ett år som reseansvarig för 
föreningen. 
  
Hjärtstartare 
Sven har fått frågan om vi har en hjärtstartare i föreningslokalen. Svaret är nej, det finns 
inte. 
  
Årsrapporter 
Ordföranden meddelar att samtliga årsrapporter är insända till förbundet. 
                                                                                                            
11  Kommande månadsmöte den 31 mars 
På programmet: 
-Lars Eric Fjellman berättar om smultronställen i Dalsland. Naturreservat och andra godbitar i 
ord och bild. 
-Information från kommittéerna och kaffeservering med lotteri. 
                      
12  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


