
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               tisdag 20 maj 2014 kl 17.00-18.30 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                      vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Sten Hedlund                     ledamot 
Gun Dahlberg                     ledamot 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Jan Johansson                    ersättare 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
  
Meddelat förhinder: Britt-Marie Olsson 
  
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 april godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Föreligger resultat- och balansrapport. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 553 medlemmar.                      
Lars informerar även om inkomna medlemsavgifter för 
året.                                                                            
6  Inkommen post                                                                                                    
-       Tackkort från Birgit Onsjö med anledning av föreningens uppvaktning i samband med 
hennes födelsedag. 
-       Information från Wermlandsoperan i Karlstad om uppsättningen av ”Evigt ung” 
-       Inbjudan från SPF Säfflebygden avseende matt-curling den 21 maj i Silvenska villan 
-       E-postmeddelande från Sven-Ove Bill, ordförande i PRO, gällande en inbjudan från 
Jeje´s Gym AB i Åmål avseende styrketräning. 
  
  



                                                                                                                             2(3) 
  
7  Träff för nya medlemmar 
En träff för nya medlemmar anordnades den 6 maj i föreningslokalen. 
Fem nya medlemmar besökte oss och fick då information om föreningens alla aktiviteter av 
vice ordföranden samt representanter för de olika kommittéerna. 
  
8   Pensionärsdagen i höst 
SPF Åmåliterna har huvudansvaret för höstens pensionärsdag. 
Datum för sammankomsten är den 16 oktober med start kl 16.00 i Församlingshemmet. 
  
  
9   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor skall ha en planeringsträff med Gustav Wennberg om stadsvandringarna som planeras 
starta den 30 maj. 
Eivor informerar även om att ytterligare studiecirklar i lärandet att använda smartphone – 
iphone är efterfrågade. 
Vidare planerar Eivor för höstens cirklar. 
  
Resekommittén 
Visingsö - Vadstena 
Lorna informerar om resan till Visingsö - Vadstena. 23 personer kommer att resa med 
Trestad Stigen Buss 2 – 3 juni. Lorna rapporterar från en lyckad planeringssammankomst 
som varit kring resan. 
Fredrikstens fästning – Halden 
Lorna informerar om att hon kommer att lägga ut en intresselista på nästa månadsmöte om 
en resa till Fredrikstens fästning i augusti. 
  
Friskvårdskommittén 
Gun informerar om att hon varit hos Räddningstjänsten och fått information från Civilför- 
svarsförbundet under rubriken ”Vill du bli en säkrare senior?” 
Programkommittén tar ämnet vidare i sin planering för hösten. 
  
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 kommer att vara på Forsbacka Restaurang kommande torsdag. 35 personer har 
hittills anmält sitt intresse. Resan ut till Forsbacka t o r ordnas med gemensam buss. 
  
Programkommittén 
Kommittén kommer att ha möte omgående för att planera höstens program. 
  
  
10  Kommande månadsmöte den 26 maj 
På programmet denna gång: 
Information från kommittéerna, kaffeservering och lotteri. 
Dessutom underhållning av Fyra glada musikanter från Vänersborg. 
  
  



                                                                                                                             3(3)
                                                                                                                            
11  Övriga frågor 
Ut och vandra 
Jan har läst en artikel i tidningen Veteranen under rubriken ”Ut och vandra” och undrar nu 
om detta kan vara något som vi skall arrangera. 
Beslutas att frågan väcks på nästa månadsmöte. 
                      
Mannekänguppvisningen 
Lorna undrar om alla affärer i Åmål brukar vara tillfrågade om de har möjlighet att ställa upp 
på föreningens mannekänguppvisning på våren. 
Beslutas att detta beaktas till nästa år. 
                                                                                                             
Resa till Polen 
Sven rapporterar från den mycket innehållsrika resan till Polen som 14 medlemmar gjorde 
under maj månad. 
  
12  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i föreningslokalen den 18 augusti kl 14.00. 
Nästa månadsmöte är den 25 augusti. 
                      
13  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande  
 


