
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 20 oktober 2014 kl 14.00-16.00 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Lars Gråberg                       t f ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Gun Dahlberg                     ledamot, friskvårdsansvarig 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Eivor Leander                    adjungerad, studieansvarig 
Ingela Eriksson                  adjungerad, klubbmästare 
Jan Johansson                    ersättare 
  
Meddelat förhinder: Sven Martinsson och 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 september godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Ekonomirapport 
Kjell redovisar resultat- och balansrapport för perioden januari – oktober 2014. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
5  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen nu har 545 medlemmar.                      
                                           
6  Inkommen post 
Inbjudan till en seminariedag i Vänersborg den 19 november på temat Hälsa-motion-
läkemedel. Arrangör är SV Västra Götaland och SPF Norra Älvsborg. 
Beslutas att Gun Dahlberg och Ann Byh erbjuds att delta.                                    
  
Inbjudan till en seminariedag i Göteborg kring läkemedelsbehandling. Inbjudare är 
läkemedelsansvarig i SPF distriktet. 
Beslutas att Ann-Charlotte Skoog och Alice Halfvordsson erbjuds att delta.             
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7   Rapporter 
Studiekommittén 
Eivor informerar om att en cirkel i italienska har startat. 
  
Styrelsen diskuterar behovet av en whiteboard i föreningslokalen. 
  
Resekommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
Lorna meddelar dock att tankar finns om olika resmål för en vårresa. 
  
Friskvårdskommittén 
Eivor redovisar från friskvårdshalvdagen, ”En särskild dag för dig som senior”, som 
kommunen anordnade den 1 oktober. Initiativet uppskattades av deltagarna. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om att marknadscaféet var lyckat med ett 60-tal besökare. 
Förberedelser inför julbordet pågår. Datum planeras till den 5 eller 6 december. 
Vidare meddelar Ingela att festkommittén önskar bli utbytt i samband med årsmötet. 
  
Pensionärernas dag 
Styrelsen kan konstatera att arrangemanget runt pensionärernas dag den 16 oktober var 
lyckat och det blev en mycket bra sammankomst. 
  
Föregående månadsmöte 
Trevligt möte med sång och musik av Kenneth Holmström från Vara. 
  
8  Kommande månadsmöte den 27 oktober 
På programmet denna gång: 
Information från kommittéerna, kaffeservering och lotteri. 
Alice Halfvordsson visar foto och film från olika SPF-arrangemang. 
                                                                                                            
9  Övriga frågor 
Pensionärernas dag 
Under sammankomsten ordnades musikunderhållning av och med Hans Dahlberg . 
Kassören föreslår att Hans erhåller ett arvode på 500 kr för detta mycket uppskattade inslag. 
Beslutas att 500 kr utbetalas till Hans Dahlberg för musikunderhållning på Pensionärernas 
dag. 
  
Visioner och marknadsföring 
Distriktet anordnade den 7 oktober en utbildningsdag i Vänersborg om ”Visioner och 
marknadsföring”. Ingela och Gun deltog från vår styrelse och rapporterar från dagen. 
  
Influensavaccination 
Lars informerar om att han varit i kontakt med Balderkliniken för uppdraget. 
Vaccination kommer att ske i föreningslokalen torsdagen den 30 oktober. 
Kostnad 100 kr per person. 
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SPF Intranät 
För att nå intranätet: gå in på SPF.se, användarnamn = ditt personnr, lösenord = ditt 
postnummer. 
  
Värdgrupperna i föreningen 
Värdgrupperna behöver kompletteras med minst en person per grupp. 
Tas upp på månadsmötet. 
                                                                                                                                   
10  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i föreningslokalen den 17 november kl 14.00. 
                      
11  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Lars Gråberg 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


