
                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 

 

Datum:  28 februari 2018 

Plats:   Folkets Hus Nol 

Närvarande: Axel Sager, ordf AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson  GA 

  Tage Svensson  TS 

  Barbro Sjöberg BS 

  Monica Svensson MSV 

Ej närvarande: Owe Dafgård OD 

  Doris Gustafsson DG 

  Kerstin Öberg KÖ 

Inbjuden till dagens möte:  Lennart Sjöberg, revisor 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§3 Val till distriktsstämma 

Vi anmäler 10 st inklusive reserver. Tage Svensson och Kerstin Öberg avstår, övriga 

styrelsemedlemmar  + Sven Svensson, Kerstin och Krister Sjöstrand anmäles. 

§4 Träffar 

-Träff med Nya Medlemmar – totalt 46 st varav 9 st aktiva, styrelsemedlemmar och 

lokalombud. Sven stod för bildspel. Kostnad 839:-. 

Flera nya idéer framkom, bokcirklar, matlagningskurs, mm. 

Midsommarfest, Nyårsfest och funderingar kring starttid av aktiviteter. 

 

-Balansera Mera 5 mars, få anmälningar, drygt 20 st. 

-Vårträff 6 mars – drygt 100 st anmälda. 

Marita med personal, Medborgarhuset, Ledet, tar hand om dukning, förtäring, diskning  

och städning.   

     

§5 Matrikeln 

Klar för packning 7 mars Folkets Hus Nol kl 9.00.  



                                                                          

Extrablad med lokala sidor, våra förmåner osv bör skickas med – 2-sidigt. Väg Matrikel 

+ Extrablad, kostnad för porto? C:a 560 st brev ska skickas – frimärkes ej, direkt till 

Post Nord.  

- Hur göra med fakturautskick – ska vi skicka med matrikeln på samma gång? 

Beslut:  Matrikel skickas ut tillsammans med fakturan till annonsörerna. 

 

§6 Upplysning 

- Föreningens mailadress: alespfseniorerna@gmail.com 

- Postadress: c/o Axel Sager, Vikaredsvägen6, 446 35 Älvängen. 

- ”Slutet rum” på Hemsidan utarbetas av Sven. 

Sidan ska bara vara för styrelsen, medlemssekreterarna, hemsides- 

ansvariga, revisorer, valberedning och sammankallande i de 4 stora kommittéerna. 

På sidan ska finnas: Styrelseprotokoll, dagordning, stadgar och andra centrala do-

kument. 

§7 Ekonomi 

Information av vår revisor Lennart Sjöberg och vår kassör Gun Andersson. 

Genomgång av förslag ”Firmateckning och attestordning för SPF Seniorerna Ale 2018” 

Beslut: Förslaget antas. 

 

Information och diskussion om föreningens ekonomi. Behöver kanske inte tas upp vid 

varje månadsmöte. 

Beslut: Ekonomisk uppföljning varje kvartal. Nästa uppföljning vid majmötet. 

 

Deklaration för föreningen – Gun tar detta med Lennart Sjöberg. 

Medlemmars betalning av årsavgiften – Lägesrapport redovisas per 1 april. 

Totalt antal medlemmar 2018-02-26  783 st;  Antal 2018-01-01  765 st. 

 

§8 Organisation och målsättning 

-Information till Medlemmarna 

 Övergripande ansvar Axel Sager 

 Hemsidan  Sven Svensson, Bengt Lindskog 

 Mailutskick  Axel Sager, Iris Gustafsson 

Fn även Kerstin o Krister Sjöstrand 

 Alekuriren  Lennart Mattsson 

 Brevutskick  Styrelsen 

- Målsättningar 

- Medlemmar utan mailadress ska få minst 5-6 brev/år med information 

- Enda brevutskicket till alla medlemmar ska vara utskick av Matrikel. 

- Öka medlemmarnas användning av Hemsidan 

- Arbeta på att alla mailadresser finns i Medlemsregistret 

 

Beslut:  Förslag till organisation och målsättning antas. 

mailto:alespfseniorerna@gmail.com


                                                                          

 

-NYA ARBETSGRUPPER OCH FUNKTIONÄRSUPPDRAG 

Arbetsgruppen Äldres Hälsa 

Birgit Fagrell, Monica Svensson. Bör utökas med någon. 

Hörsel- och Läkemedelsombud Birgit Fagrell. 

 

Uppgifter 

-Styrelseärenden som rör Äldres Hälsa delegeras till arbetsgruppen. 

-Arbetsgruppen tar egna initiativ. 

-Kontakt med föreningens KPR-representanter när så är lämpligt. 

-Informerar styrelsen om sin planering. 

 

Nuvarande aktiviteter 

• Föredrag ”Balansera – mera” 

• HLR 

• Säkrare seniorer och 72 timmar 

• Läkemedelsinformation 

• Blodtryckskontroll 

 

Beslut: Förslag till organisation och uppgiftsbeskrivning antas. 

 

Arbetsgruppen för Aktiviteter i Cirkelform 

Doris Gustafsson och Kerstin Öberg 

 

Uppgifter 

-Ta hand om förslag på nya aktiviteter som kommer 

-Stötta de cirkelaktiviteter som finns 

-Kontakt med Vuxenskolan 

-Försöka starta fler cirkelaktiviteter 

 

Nuvarande aktiviteter 

• Bridge Kerstin 

• Sångkör Doris 

• Onsdagsgruppen Eva Jönsson 

• Träslöjd Lennart Jalvemyr  

 

Beslut: Organisation och uppgiftsbeskrivning antas. 

 

Kondoleansbrev 

Förslag att Doris tar över ansvaret för detta utskick. 

Beslut: Förslaget antas. 

 



                                                                          

§9 Funktionärssituationen - Behov 

-SKR behöver en person till. 

-Arbetsgruppen Äldres Hälsa behöver en person till 

 

 

§10 Övriga frågor 

Nedanstående frågor tas upp på nästa möte. 

- Fond för medlemsvård – vad ska den användas till, ska vi ha den kvar? 

- Diskussion om Månadsträffarna – Hur mycket ska lokalombuden engagera sig? 

Kan vi ”köpa” mer tjänster? T ex från Marita, Folkets Hus.  

Kostnader – ska allt gå med plus? Höja inträdet? 

 

 

§11 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 11 april kl. 10.00 i Nödinge Församlingshem 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 

 

 

 

 


