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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  16 maj 2018 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Doris Gustafsson DG 

Ej närvarande: Owe Dafgård  OD 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson MSV 

 

 
§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

 
§2 Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsens protokoll 2018-04-11 godkändes. 

 

§4 Utvärderingar, redovisningar och uppföljning 

- Skottland  - Deltagarna nöjda med resan men mycket bussåkande och en del promenader. 

Mycket att se och uppleva, mycket bra reseledare. 

- Infodag Vänersborg – Axel, Doris och Gun deltog. Information om GDPR, Framtidsfullmakt             
och Äldrefrågor.  
Önskemål om att vi i SPF inför valet i höst diskuterar och tar upp Äldrefrågor lokalt.  
 
Ytterligare information om GDPR kommer till hösten, samt ev ett informationsmöte om 
Framtidsfullmakt och andra juridiska frågor. 
Politikerutfrågning – anordnas till hösten av Skepplanda/Hålanda SPF.     TS.
  

-Invigning Seniorcentrum – Marknadskommittén med bl a Hans Åström och Barbro Eriksson 
var på plats med information, -  några nya medlemmar värvades.  AS 
För att låna lokal på Seniorcentrum måste ”tagg” hämtas ut i Nödinge. TS 
Hyra för lokaler i kommunen – förmodligen fria lokaler i fyra år framåt p g av miss vid 
uppsägning av avtal.     TS 
 
-Medlemmar som inte betalat – Idag 16 maj, 26 st. Har fått påminnelse från SPF centralt samt 
mail och några telefonsamtal från SPF lokalt.   AS 
Beslut: Tage kan tänka sig ta ytterligare några telefonsamtal. 
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Totalt 750 st medlemmar har betalt, 5 st nya godkända har ej betalt. GA 

Fråga från Gun – Hur gör vi med inbjudan till nyblivna pensionärer? Diskussion. 

SPF centralt tillhandahåller namn på nyblivna pensionärer. Tas upp vid nästa möte.  
 
§5 Ekonomi 

För närvarande + 101.647:- , avgår fakturor från Eggers, Hemsöborna och Dalslandsresan 
som ej kommit ännu. 
Bidrag för aktiviteter från Kommunen och Vuxenskolan -  6.980:- för 2018 jämfört med   
3.540:- för 2017 samma period. Kerstin sköter detta utmärkt. 
Resan till Ringhals + 2.109:- 
Resan till Skottland + c:a 18.000:- (= kostnad för 1 ½ resa) 
Post Nord – portokostnad 6,15:- /brev t o m 30/4, 6,50:-/brev fr o m 1/5 när utskick görs och 
allt lämnas till Post Nord Kungälv, besparing mot vanligt brevutskick.      
 

§6 Festkommittén rapporterar 

-85+ träff den 22 maj  - 11 st anmälda 16/5 + 6 från styrelsen som deltar  + Sven som står för 

bildvisning. 

-Sommarfest 7 juni – Buffé a 145:-/person. Lättöl, mineralvatten och kaffe ingår. 
Vi fixar cider till välkomstdrink + kaka till kaffet. 
Underhållning: Kenneth Holmström, ev SPF-kören. 
Monica har gjort förslag på Inbjudan som ska skickas ut med mail. 

Beslut: Förslaget antas, skickas ut av Iris.   IG 

 
§7 Idéer om månadsträffarna 

-Kontanthanteringen, inträde, lottförsäljning. Diskussioner. 

Lottförsäljning 2017 – I genomsnitt köper varje person för 50:- 
Lottförsäljning 2018, t o m 15 maj – I genomsnitt för 42:-  
Förslag att höja inträdet till 100:- inklusive 3 st lotter. Förskottsbetalning? Ta upp frågan och 
diskutera vid senare tillfälle, tillsammans med lokalombuden. 
Beslut: Bjuda in lokalombuden till ett styrelsemöte i höst. Axel bestämmer vilket och skickar 
ut inbjudan.      AS 
Tag fram en lista på lokalmedlemmar och lämna över till lokalombuden, bra bl a för att kunna 
få hjälp vid månadsträffar, samt se hur många medlemmar det finns lokalt. AS 
 
-Kostnad för underhållning – finns det någon bestämd kostnad?  Normalt 2.000-2.500:- 
Bör balanseras mot intäkterna. 
 

§8 Från Kommunala Pensionärsrådet 

-Brukarråden – Träff 23 maj i Nödinge kl 10.00 med våra Brukarrådsledamöter, Laila Almqvist 

ordnar det praktiska. Axel, Doris, Tage och Iris deltar från styrelsen. 

Nya Seniorcentrum – Vem sitter med i Brukarrådet där?  
Brukarrådsmöten – Vem tar initiativ till dessa? -  Enhetschefen. 
-Framtidsfullmakt – Se §4, informationsmöte till hösten. 
 
§9 Övriga frågor 

• Världens Barn – Information utskickad. 

• Dansglädje i Furulundsparken – Ingen från SPF deltager aktivt. 

• SKR-information – Mailutskick i juni, brev- och mailutskick i augusti. 
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• Nya kuvert – Axel pratat med Owe om detta. 

• Bokföringen – Gun överlämnar lösenord till Axel. 

• Etiketter – Någon mer än Krister och Kerstin bör kunna skriva ut dessa 

. 

§10 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 13 juni kl 9.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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