
Protokoll fört vid SPF Åmåliternas styrelsemöte 
Tid:               måndag 17 november 2014 kl 14.00-17.00 
Plats:             SPF-lokalen, Norra Ågatan 2 
  
Närvarande 
Sven Martinsson                ordförande 
Lars Gråberg                       vice ordförande 
Kjell Persson                      kassör 
Kerstin Nilsson                  sekreterare    
Gun Dahlberg                     ledamot, friskvårdsansvarig 
Lorna Waern                      ledamot, reseansvarig 
Britt-Marie Olsson             ledamot 
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 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 
  
4  Valberedningen 
Till dagens möte är valberedningen inbjuden för att tillsammans med styrelsen inför 
årsmötet göra en avstämning av styrelse- och funktionärslistan. 
I valberedningen ingår Alice Halfvordsson, Ann-Charlotte Skoog och Kerstin Gråberg. 
  
5  Brukarundersökning från kommunens vård- och omsorgsförvaltning 
Alice Halfvordsson  informerar om en brukarundersökning om  ”de lokala värdighets-
garantierna” som gäller för vård och omsorg i Åmåls kommun. 
  
Att värdighetsgarantierna inte är kända av oss beror sannolikt på att samrådsmöten mellan 
kommunen och pensionärsorganisationerna inte fungerar. Våra representanter i Kommunala 
Pensionärsrådet har under flera år ej fått någon inbjudan till samrådsmöte. 
  
6  Förbundets nya stadgar 
Lars ger en översikt över förbundets nya stadgar, vilka kommer att gälla fr o m nästa år. 
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7  Ekonomirapport 
Kjell redovisar resultat- och balansrapport för perioden januari – november 2014. Bilaga 1 
                                                                                                                                  
8  Medlemsstatistik 
Lars redovisar att föreningen har 545 medlemmar.     
                                           
9  Inkommen post 
Från Ljungskile Folkhögskola, ”Inbjudan till Bohuslän” -   överlämnas till reseansvarig. 
Om resa till Ungern, gulaschlunch i Göteborg  -  överlämnas till reseansvarig. 
Inbjudan från Vuxenskolan Väst  - ”Om utanförskapet i samhället”, Bengtsfors 27 november. 
                      
                                                                                       
10   Rapporter 
Studiekommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
  
Resekommittén 
Lorna informerar om att en tvådagarsresa runt Siljan planeras för våren 2015. 
  
Friskvårdskommittén 
Inget att rapportera för närvarande. 
  
Festkommittén 
Ingela informerar om att julbordet kommer att vara den 6 december, i föreningslokalen med 
catering från Travrestaurangen, kuvertpris 240 kr. 
  
Programkommittén 
En fråga är om vi fortsättningsvis skall ha mannekänguppvisning på månadsmöte under 
våren? 
En enig styrelse anser att detta är ett populärt inslag som vi skall fortsätta med. 
  
  
11  Kommande månadsmöte den 24 november 
På programmet denna gång: 
Information från kommittéerna, kaffeservering och lotteri samt underhållning av trubaduren 
Lars Eric Frendberg. 
   
                                                                                                            
12  Övriga frågor 
Whiteboardtavla 
Behovet av en whiteboardtavla i föreningslokalen har tidigare diskuterats. Kjell har undersökt 
kostnaden som ligger runt 3 500 kr. Kjell kommer att sondera vidare. 
Beslutas att Kjell ges uppdraget om inköp. 
  
Dynor till föreningslokalens stolar 
Vi har behov av nya dynor till 24 stolar. 
Kjell informerar om att à-priset ligger på 50 kr. 
Beslutas att Kjell ges uppdraget om inköp. 
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Författarbesök 
Eivor har till Lars överlämnat informationsblad om författarbesök som skulle kunna vara en 
programpunkt på ett månadsmöte  -  överlämnas till programkommittén. 
                                                                                                                                   
13  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är i föreningslokalen den 19 januari 2015 kl 14.00. 
Årsmötet kommer att hållas den 23 februari 2015. 
                      
14  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsen för ett engagerat deltagande. 
  
  
  
Vid protokollet                                                              Justeras 
  
  
  
Kerstin Nilsson                                                              Sven Martinsson 
sekreterare                                                                     ordförande 
 


