
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 22 september 2014 kl 14.00-16.00 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Gun Dahlberg                     ledamot 
Britt-Marie Olsson             ledamot 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
  
Meddelat förhinder: Lars Gråberg och Jan Johansson 
  
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 augusti godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Kjell redovisar resultat- och balansrapport för perioden januari – september 2014. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
5  Medlemsstatistik 
Sven redovisar att föreningen nu har 547 medlemmar.                     
                                           
6  Inkommen post                                                                                                    
-       Tackkort från Gunnar Persson med anledning av föreningens uppvaktning i samband 
med födelsedag. 
-       Inbjudan från Åmåls kommun till ”En särskild dag för dig som Senior” den 1 oktober. 
En dag med gym-träning, föreläsningar m m. 
-       Inbjudan från distriktet till en utbildningsdag i Vänersborg den 7 oktober. 
Två deltagare kommer att åka från vår förening. Vi utser Ingela och Gun att delta. 
-       Inkommen förfrågan från finsk TV om deltagare till programmet ”Hjärtevänner”. 
Tas upp på månadsmötet. 
-       Information från kommunen kring anhörigstöd i Dalsland. 
Tas upp på månadsmötet. 
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- Inbjudan från Studieförbundet Vuxenskolan till seminariedag om värdskap och bemötande. 
- Säsongens program från Vara Konserthus. 
- Säsongens program från Wermlandsoperan. 
- Informationsbroschyr om Aeroseum Depå, den underjordiska flyghangaren i Säve, 
Göteborg. 
  
                      
7   Pensionärsdagen i höst 
SPF Åmåliterna har huvudansvaret för höstens pensionärsdag. 
Datum för sammankomsten är den 16 oktober med start kl 16.00 i Församlingshemmet. 
Sven informerar från samrådsmötet som varit med PRO om planeringen av sammankomsten. 
  
8   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att konversationscirkeln i engelska tyvärr inte kommer att bli av under 
hösten. Förhoppningsvis kommer den igång i början av nästa år. 
Vidare håller Eivor på att undersöka möjligheten att starta en nybörjarcirkel i konsten att 
fotografera. 
  
Resekommittén 
Fredrikstens fästning – Halden 
Lorna informerar om att det tyvärr inte blev någon resa i år. Detta på grund av för få 
deltagare. 
Planering pågår för en eventuell resa till våren. 
Resan till Göteborgsoperan och Kristina från Duvemåla kommer dock att bli av. Den är mer 
än fulltecknad. 
  
Friskvårdskommittén 
Gun rapporterar från en föreläsning av reumatologen Mats Dahlin. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om att räkaftonen den 13 september blev lyckad. 44 medlemmar deltog. 
Allsången samlade i lördags ca 20 personer. 
Planeringen av marknadscaféet som är den 18 oktober följer tidigare rutiner. 
  
9  Kommande månadsmöte den 29 september 
På programmet denna gång: 
Information från kommittéerna, kaffeservering och lotteri. 
Dessutom underhållning med sång och musik av Kenneth Holmström från Vara. 
                                                                                                            
10  Övriga frågor 
Dalslands Pensionärsråd 
Västra Götalandsregionen kommer att införa en ny organisation fr o m 2015-01-01 
kring samrådet om sjukvårdsfrågor. 
Beslutas att Sven kontaktar ordföranden i distriktsstyrelsen och meddelar att Alice 
Halfvordsson skall vara vår representant i rådet.                                                     
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Seniordagen 3 september 
Sven rapporterar från seniordagen som varit på Ursand i Vänersborg. Dagen var trivsam och 
mycket bra arrangerad. På programmet fanns bl a frågesporten ”Hjärnkoll”. Åmålslaget 
bestod av Gunnel Tegerstrand, Christina von Kroogh och Sven Martinsson. 
  
11  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i föreningslokalen den 20 oktober kl 14.00. 
                      
12  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande  
 


