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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

 

Datum:  13 februari 2019  

Plats:  Folkets Hus Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Barbro Sjöberg BS 

  Tage Svensson TS 

  Gun Andersson GA 

  Kerstin Öberg KÖ 

   Monica Svensson MSV 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

Doris Gustafsson DG 

 

 

§ 1.A Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 
I samband med detta godkändes dagordningen. 
 
§1.B Val av justerare 
Svar på fråga från Alf Persson ang justerare: Som justerare väljer vi ordförande. AP 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsens protokoll 2019-01-09 godkändes, ska kompletteras med en underskrift,  

Axel Sager.      AS 

Styrelsens protokoll för konstituerande mötet 2019-02-06 godkändes, ska kompletteras med 

en underskrift, Doris Gustafsson.    DG 

 

§ 3 Val av deltagare till Distriktsstämma i Vänersborg 6 april 2019  

 

Max antal ombud 9 st + 2 st ersättare  

Styrelsemedlemmar som kan åka: Gun Andersson, Barbro Sjöberg, Iris Gustafsson, Axel 

Sager, Doris Gustafsson och ev Kerstin Öberg 

Förslag på ombud: Kerstin och Krister Sjöstrand, Eva Jalvemyr, Inger Sjölund, Lennart 

Sjöberg, Clas-Göran Björn, Lena Thorén, Leif Stensson. 

Iris skickar förfrågan, sammanställer och fyller i samtliga uppgifter och skickar till distriktet 

senast 1 mars.     IG 
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Ang motioner och frågor man tänkt väcka på stämman/årsmötet - dessa ska vara inne 

senast 22 februari. Ingen har frågor att komma med.   

Lämpligt att fundera på detta till nästa års stämma. Diskussion. 

Beslut: Till hösten ha det som en punkt på dagordningen. 

 

§ 4 Kommande träffar 

• Träff med Nya medlemmar 19/2 - Nödinge församlingshem kl 17.00 

22 st anmälda. Smörgåsar beställes. Vi kokar kaffe och dukar. Barbro håller i detta. Vi 

prickar av enl deltagarlista.  Alf hälsar välkommen, vi fikar och därefter visar Sven ett 

axplock av bilder från olika aktiviteter. Information om föreningen och om kommande 

aktiviteter. Vi svarar på frågor. 

• Vårträff 5/3 – Vi vet ej antalet anmälda hittills. Om och i så fall när påminnelse ska gå 

ut meddelas av Gun. Iris gör utskick.   GA/IG 

• Backavik 27/2 – Program – Iris tar kontakt med Kerstin Nilsson för denna uppgift. 

Vi bör kanske uppmärksamma medlemmar om att tisdagar för Träff på Backavik 

har ändrats till onsdagar. Tala med Kerstin Nilsson.  IG 

• Hörselträff 20/2 – Backavik. Max 40 deltagare var tänkt, nu finns 5 på väntelista, 

Godkänt antal personer i lokalen är 50, Monica bjuder också in de som står på 

väntelistan.     MSV 

 

§ 5 Ekonomi, firmateckning 

 

Ekonomi – Gun redovisar en gång/kvartal. F n ekonomi god.  GA 

Meddelar att SPF Seniorerna Ale nu har ett Swish konto, kostnad 1,50:-/transaktion. 

 

Firmateckning – Styrelsen är firmatecknare se § 17 Firmatecknare – från Protokoll fört vid 

konstituerande styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 5 februari 2019 

Beslut. Föreningens firma tecknas av Axel Sager och Gun Andersson var för sig. 

Gun behöver vidimerade kopior av årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande mötet  

att lämna till resp Bank, 2 st av varje. Iris ordnar detta.  IG 

 

§ 6 Information till medlemmarna 

 

Diskussion. Programhäftet går ut till samtliga medlemmar. Mailutskick görs minst en 

gång/månad, brevutskick ungefär varannan månad.  

Information finns på Hemsidan – Kalendern, gästbok, osv. 

Det bör räcka med muntlig information vid träffar om kommande aktiviteter. 

Beslut: Inga extra tryckta blad vid träffar. 

 

§ 7  Matrikeln – Programhäftet packning 28/2 

 

Förfrågan från Eva Jalvemyr, Marknadskommittén, om hjälp att packa torsdagen 28/2. 

Monica, Alf, Gun och Iris kan. Gun vill kunna väga breven – Iris tar med våg. 

Ang kuvert med feltryck – Iris beställer 1000 nya rätt tryckta kuvert till detta utskick. IG 
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§ 8 Funktionärssituationen 

 

Svårt att engagera funktionärer. Vi måste få in 50-talisterna, många av våra funktionärer 

är 30-talister, de behöver få dela med sig av erfarenhet och få litet nya ideér av 50-talisterna. 

Kerstin kollar om Krister kan ta ut en lista med 50-talisternas namn. KÖ 

Inbjudan med information om SPF till 65-åringarna tycker Gun vore bra, många vet inte vad 

SPF står för.  

Idé- och Utvecklingsgruppen tar tag i detta, Kerstin kollar om man kan få fram en namn- och 

adresslista för de i kommunen som fyllt 65 år.   KÖ 

 

§ 9 Uppgifter till distriktet 

Iris tar fram dessa och skickar över.    IG 

 

§ 10 Övriga frågor 

Styrelsemöten hösten 2019 - förslag 

• Ons 21 /8 

• Ons 11/9 

• Ons 9/10 

• Ons 13/11 

• Ons 11/12 

Beslut: Barbro kollar med Marita om Folkets Hus Nol är ledigt dessa datum. 

Tage ringer Anna-Lena, får information om Axel, samt ber Anna-Lena framföra hälsningar till 

honom ifrån alla oss 

Information om Owe, Tage och Axel skulle besökt och avtackat honom, Owe är dålig och 

mycket trött, vill helst att vi skjuter på avtackningen tills han orkar ta emot någon. Tage och 

Monica har haft kontakt med honom, även Kerstin. 

 

§ 11 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 20 mars 2019 kl 9.00 i Bohus, Servicehuset, PRO:s lokal. 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 

 

 

 

 

 


