
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               tisdag 22 april 2014 kl 18.00 – 20.15 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                      vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Sten Hedlund                     ledamot 
Britt-Marie Olsson             ledamot 
Gun Dahlberg                     ledamot 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Jan Johansson                    ersättare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
  
  
1  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. 
  
2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag. 
  
3  Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från ordinarie styrelsemöte i mars godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Föreligger resultat- och balansrapport. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 556 
medlemmar.                                                                                                             
6  Inkommen post                                                                                                    
-       Tackkort från medlemmarna Birgit Bergström och Kerstin Hultin för föreningens 
uppvaktning i samband med deras födelsedagar. 
-       Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den 2 april 2014. 
  
7  Rapport från distriktsstämman i Vänersborg 12 april 
Sven, Britt-Marie och Kerstin rapporterar från distriktsstämman. 
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8  Träff för nya medlemmar 
Nästa träff för nya medlemmar skall vara den 6 maj kl 10.30 i föreningslokalen. 
Styrelsen och representanter för kommittéerna kommer att presentera verksamheten. 
Kerstin ordnar kaffe och bröd. 
  
  
9   Pensionärsdagen i höst 
SPF Åmåliterna har huvudansvaret för höstens pensionärsdag. 
Sven föreslår att vi bjuder in vår nye kyrkoherde som föredragshållare. 
Styrelsen ger Sven i uppdrag att kontakta kyrkoherde Christer Alvarsson med inbjudan. 
Datum för sammankomsten är den 23 oktober med start kl 16.00 i Församlingshemmet. 
  
  
10  Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att en studiecirkel i lärandet att använda smartphone – iphone har 
startat. 
Vidare planerar Eivor för höstens cirklar. Eventuellt kommer en vin- och matcirkel att kunna 
starta. 
  
Resekommittén 
Lorna informerar om resan till Visingsö - Vadstena. 23 personer kommer att resa med 
Trestad Stigen Buss 2 – 3 juni. Lorna kommer att hålla en tema-sammankomst inför resan 
den 14 maj. 
  
Friskvårdskommittén 
Gun informerar om planerna på att hem till sig bjuda in till ”Picknick i det gröna” den 2 maj. 
Gun ordnar inbjudan om detta under föreningsnytt i PD. 
Jan informerar om att bowlingen kommer att flytta till Säffles banor i september. Detta p g a 
att bowlinghallen på Dalhall skall stängas. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om att marknadscaféet den 12 april hade 125 besökare! 
Den planerade trivselkvällen den 8 maj kommer att flyttas till annat datum. Anledningen är 
att en grupp medlemmar då är på resa i Polen. 
En vårbuffé planeras vara på Forsbacka Restaurang under maj månad. Ytterligare 
information om detta kommer på månadsmötet. 
  
Programkommittén 
Kommittén kommer att ha möte under vecka 20 för att planera höstens program. 
  
  
11  Kommande månadsmöte den 28 april 
På programmet: 
- Modevisning med Kari Sandin som konferencier. 
- Jur kand Björn Ågren informerar om familjejuridik. 
- Kristin Björk från ”Hjälpande händer” informerar vad äldre kan få hjälp med. 
- Information från kommittéerna och kaffeservering med lotteri. 
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12  Övriga frågor 
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. 
Ärendet diskuteras av styrelsen. 
Styrelsen konstaterar att reglerna som gäller för utlåning av lokalen är 10 kr per person och 
tillfälle samt 100 kr för tillgång till köket. 
                                                                                                                                  
13  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i föreningslokalen den 19 maj kl 14.00. 
                      
14  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


