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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

Datum:  17 januari 2018 

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Owe Dafgård, ordf OD 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Barbro Sjöberg BS 

  Tage Svensson TS 

: Gun Andersson GA 

  Doris Gustafsson DG 

  Monica Svensson MSV 

Ej närvarande:  Kerstin Öberg KÖ 

Inbjuden till dagens möte:  Sven Svensson SSV 

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 

§2 Föregående mötesprotokoll 
Styrelsens protokoll 2018-01-10 godkännes. 

§3 Organisation  
Planering Funktionärsmötet - Lökeberg 2018-01-18 
Före lunch - Litet information om 2017. Önskemål om att hitta, få med nya funktionärer under 
2018. Lunch c:a 12.30. 
Efter lunch delas Verksamhetsplan 2018 ut. Kommentarer och ändringar av ev felaktigheter. 
Blanketter för reseersättning delas ut.     

Huvudplanering inför årsmötet 2018-02-06. 
-Underskrift av Verksamhetsberättelsen av styrelsen. Kan kanske göras 2018-01-18, 
på Lökeberg. Barbro talar med Kerstin.    BS  
-Parentation – Tage tar med ljus, ljusstake + tändstickor.   TS 
-Protokolljusterare – vidtala några.    TS 
-Fastställande av röstlängd??  
-Röstberättigade – Monica bockar av mot deltagarlistan.  MSV 
-Årsmöteshandlingar till ordförande och sekreterare. Kerstin tar fram det. KÖ 
-Avtackning av Hans. Gun beställer ”Hedersnål” från förbundet.  GA 
Kerstin köper blommor.     KÖ 
-Avtackning av mötesordförande. Barbro köper blommor.  BS 
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Förslag till årsmötet 
- Höjning av funktionärsbidraget till 14 000 kr för 2019. Diskussioner om hur det  
ska användas. Tas upp vid senare styrelsemöte. 
-Höjning av årsavgift till 250 kr för 2019.  Förbundet har höjt med 30 kr, SPF lokalt sänker  
med 20 kr för att totala höjningen ej ska bli så stor. 
-Hedersmedlem – Föreslås utse Hans Åström till hedersmedlem, med avgiftsbefrielse. 

-Konstituerande möte – Vi behöver föredragningslista för detta. Val av ledamöter för olika 
poster, för firmateckning, för attester. Kerstin tillfrågas ev.  KÖ 

§4 Hemsidan 
Sven Svensson informerade om Hemsidan och problem med denna. Vad ska läggas ut, 
Hur länge får det ligga kvar? 
  
Ang medlemmars nya mail-adresser och ändrade telefonnummer - Sven försöker lägga ut på 
hemsidan, under nyheter, att var och en bör kontrollera att SPF har de aktuella 
uppgifterna. Sven får mail från Krister Sjöstrand om att SPF, centralt saknar mail-adress till  
drygt 200 av våra medlemmar.  

-Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på hemsidan för medlemmarna senast en vecka 
före mötet den 6 februari, dvs senast 29 januari. Sven lägger ut dessa tillsammans med 
kallelsen.       SSV 
. 
§5 Festkommittén 
-Planering av årsmötet 2018-02-06 och Mötet med Nya medlemmar 2018-02-20. 
Träff hos Barbro 30 januari kl 11.00. Owe, Tage och Axel bör vara med. 
Nya medlemmar 69 st, hur ska vi bjuda in dem? Mail, brev eller telefon. Samtliga 

§6 Ekonomi 
Aktuellt resultat 2017-12-31  +51 000 kr 

Ersättning för vandringar   2 550 kr 
Julbord slutredovisning   + 3 688 kr 
Lucia slutredovisning      + 7 166 kr 

Eftersom vinsten för 2017 är god och de flesta träffar går med vinst har Gun förslag på att 
vi ska satsa på bättre underhållning. Vi kanske även kan ta ut litet högre avgift för träffarna, 
höja från 60 kr till 80 kr. 

Ny rutin för fakturor från SKR: Gun har tagit över detta från Axel, fakturor ska skickas till 
SPF Ale c/o Gun Andersson, Källarliden 12, lgh1302, 445 34 Bohus. 
Uppgifter om KST (kostnadsställe) och referens, vem som gjort beställning, ska finnas med 
på faktura. 
Mail till Gun med deltagarlista och uppgifter om kostnader för aktiviteten. 

Fond för medlemsvård – diskussion om denna. Tas upp vid senare möte. 
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- Budget för 2018:  Diskussioner om denna har förts med revisorer och kassör, beslut har 
tagits att ej göra någon budget för 2018.  

§7 Nya aktiviteter 
Körsång –  Fortsätter 19 mars, nu med ackompanjemang. 5 gånger. 
Lokal: Björkliden,  
Doris undersöker om samtliga fortsätter, kanske kan fler få komma med. DG 

Bridge – Lägesrapport: Kursen har startat 2018-01-11. 

§8 HLR-utbildning ev ”72-timmars” 
HLR-utbildning, första kurs planeras till 28 mars. Inbjudan klar.  MSV 

§9 Rapport från KPR 
-Lokaler – Hur bokas dessa? Tage kan inte svar på detta, återkommer efter KPR-möte  
den 5 februari. 
Däremot informerar Tage om att vårt avtal från 2007, att fritt använda lokaler som inte bokats 
av kommunen, bör gälla fram till 2018-12-31. Ej korrekt uppsagt från kommunen.  När ska vi 
börja betala lokalhyra?? 

§10 Övrigt 
Bidrag från Ale Fritid – Mail har kommit att vi måste meddela antal medlemmar i SPF för att 
vi ska få bidrag? Owe meddelar detta.    OD 

Inbjudan till ”Det Goda Livet” 2018-02-14. Tage har fått denna, deltar eventuellt. TS 

§11 Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 28 februari kl 09.00 i Folkets Hus, Nol. 

Vid protokollet  Justeras 

Iris Gustafsson  Owe Dafgård 
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