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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  12 december 2018 

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Tage Svensson TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Kerstin Öberg KÖ 

  Monica Svensson  MS  

  Doris Gustafsson DG 

Ej närvarande: Owe Dafgård  OD 

 

Inbjudna till dagens möte – Eva Jalvemyr  EJ och Birgit Fagrell BF från Valberedningen. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2018-11-15 godkändes. 

 

§4 Korta rapporter, utvärderingar och kalendarium  

• Julmarknader:  Positivt - välbesökt, speciellt i Alafors. Alafors - 7 nya medlemmar. 

Surte - 5 nya medlemmar.            EJ 

• Julbordet: 110 st deltagare. Kören med ackompanjemang underhöll och fick dessutom 

församlingen att delta i allsång. Glögg med pepparkaka och god mat från Julbordet  

intogs vid vackert dukade bord. Marita med personal stod för allt detta.   

Lottdragning med många vinster avslutade julfesten.                                          BS 

• Blomma till Marita, Folkets Hus som Tack för Julbordet köpt och lämnad av Barbro. 

• Backavik: Kerstin Nilsson tillsammans med Ann-Louise Olofsson kan tänkas hålla i 

dessa träffar ev tillsammans med Irene Svensson, som ska kontaktas.                      EJ 

• Redovisning vandringar: KÖ kommer att ta med vandringar och stavgång vid redovis-

ning till Vuxenskolan.                                 KÖ 

 

• Lucia: 146 st anmälda. Luciatåg och kör underhöll. Goda smörgåsar, pepparkaka och 

kaffe serverades. Som avslutning lottdragning med fina vinster.          EJ 

Mycket arbete med att ordna Lucia, alla smörgåsar gjorda av lokalkommittén, samt allt 

arbete med lotterierna. Fråga från Eva om att Luciaträffen ”kan gå runt” så att de olika 

lokalkommittéerna kan ha hand om denna träff var sin gång, t ex byte vart 3:dje år.  

Ingen positiv respons, varje lokalkommitté vill vara på hemmaplan!  
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• Övriga frågor: Annons i Alekuriren - God Jul och Gott Nytt År! från SPF ordnad av Axel. 

Blomma till Katrin, Ale Kontorsservice som Tack för bra och snabb service ordnas av 

Barbro och Iris. Iris lämnar över.             IG 

• Ang matrikel:  Kommer att ersättas av ett häfte med info om SPF, med våra förmåner, 

kommande fastställda träffar ordnade av lokalkommittéerna, aktiviteter som bridge, kör, 

samtalsgrupper, Backavik inkl blodtryckstagning, spanska, stavgång och fredagsvand-

ringar. 

Tidsplan för häftet – Ska vara klart efter årsmötet, i början av mars.           EJ 

    

§5 Inför årsmötet 

• Valberedningens lägesrapport: Birgit och Eva går igenom valberedningens förslag till 

nya funktionärer. Owe Dafgård slutar i styrelsen, övriga kvarstår. Ny på förslag till  

styrelsen är Alf Persson, väljes på årsmötet. 

Funktionärer till olika kommittéer utses av styrelsen enligt valberedningens förslag.  

Valberedningen, där även Lena Thorén ingår, har lyckats bra med att engagera nya 

funktionärer för att fylla upp där funktionärer har slutat eller saknas.                    EJ/BF 

• Idé- och Utvecklingsgruppen – Eva informerar om denna. Kerstin sammankallande. 

Kommer att träffas första gången i januari och lägga upp arbetet. 

De flesta från marknadskommittén går över till denna grupp vilket gör att marknads-

kommittén kommer att läggas ner.  

• Grovplanering inför årsmötet – uppgifter gås igenom punkt för punkt, allt ska vara klart 

till nästa styrelsemöte 2019-01-09.  

• Annons i Alekuriren införs med info om tid och plats för årsmötet och upplysning om att 

sista dag för att lämna in motioner är 26 december 2018.                KÖ 

 

§6 Funktionärsträff Lökeberga tors 17/1 - 2019  

Styrelsen och festkommittén bjuder in till träffen med syftet – Tack och uppmuntran för ar-

betsinsatser under 2018. Alla våra funktionärer, som valts av årsmötet eller utsetts av styrelsen 

har bjudits in. Funktionär får ta med partner, som då betalar 200 kr. 

 

Program: Mingel från kl 11.30, föreningsinformation kl 12.00-12.30, Axel ansvarar för denna. 

Kort info från olika grupper. 

Kl 12.30 serveras Lökebergs goda smörgåsbord. 

 

Bilersättning kommer inte att betalas ut. Samåk, alla i bilen delar på kostnaden, 20 kr/mil. 

 

• Inbjudan – Axel utformar denna. 

• Funktionärslista + etiketter – Krister Sjöstrand tar fram – Monica tar kontakt. 

• Inbjudan med mail + brev – Krister och Iris 

• Ta emot anmälan – Monica och Iris 

• Utskick datum? 

• Sista anmälningsdag – 2019-01-03 
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§7 Styrelsemöte 2019-01-09 

• Årsmötesplanering – Fråga ställs till Daniel Höglund om han kan vara ordförande  

för årsmötet.             TS 

Sekreterare – Fråga till Kerstin Öberg som svarar ja. 

Funktionärer väljs ej på årsmötet, väljs av styrelsen. 

Lokal – Barbro bokar Ledet samt beställer smörgåsar av Marita, Folkets Hus.  BS 

 

§8  Framtida ärenden 

• Medlemsstatistik 2018 – SPF Ale får 60-70 nya medlemmar per år, 40-45 medlemmar 

utträder/år. Krister Sjöstrand tar fram material för 2018.  

• Hur kommer nya medlemmar in i föreningen? – Idé- och Utvecklingsgruppen kommer 

att arbeta med detta. 

• Hur hittar vi tänkbara funktionärer? – Fråga vid varje träff. Ta tag i dem som anmäler 

sitt intresse på någon blankett och/eller vid något tillfälle. 

• Föredrag jurist – Tas upp vid senare tillfälle.           AS 

• Föredrag polis – Tas upp vid senare tillfälle.           BS  

• Förråd – Axel jobbar på detta. Skicka mail till kommunen, måste diarieföras, kanske 

händer det något då.                                 AS 

 

 

§9 Nästa styrelsemöte   

 

 Onsdagen den 9 januari 2019 kl 9.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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