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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 
Datum:  22 augusti 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 

  Owe Dafgård  OD 

Ej närvarande: Doris Gustafsson DG 

 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2018-06-13 godkändes. 
 

§4 Kalendarium – Informationsutskick 

-Måndag 27/8 – Politikerutfrågning ÅLDERISM Medborgarhuset kl 13.00 har annonserats i 

Alekuriren denna vecka. SPF Ale går ut med ”påminnelse” i slutet av veckan. IG 

-Fredag 31/8 –  Fredagsvandringarna har startat.  

Arne Boge har sammanställt uppgifter om gjorda fredagsvandringar och stavgång för att få 

ersättning från Ale Kommun.    AB 

-Onsdag 5/9 -   Sensommarträff Starrkärrs Bygdegård – Axel har sammanställt inbjudan 

Utskick  gjort 16/8-18. 

Påminnelsemail om Sensommarträffen 31/8.    IG 

-Tisdag 11/9   -  Aleturen, anm till Anita Jensen. Fulltecknad – väntelista finns. 

-Onsdag 12/9 -  Styrelsemöte – lokalkommittéernas sammankallande (sk) inbjudes. 

-Måndag 17/9 -  Kören startar. Påminnelse har gått ut 20/8.   IG 

 

§5A Medlemssituation 

Lägesrapport 2018-08-18. Totalt 763 medlemmar. 

Sedan 2018-01-01 har vi fått 49 st nya medlemmar, medan 41 st medlemmar är utträdda och 

12 st avlidna, 2 st återinträdda, 2 st bytt till annan förening, 2 st bytt till vår förening. 

Diskussion om de utträdda – varför? Undersöka om det fortsätter. Axel ber Krister om namn-

lista över dom som gått ur. 

Tage har hört att några medlemmar tror att är man bara med i en SPF-förening så får man gå 

med på övriga SPF-föreningars aktiviteter. Vissa föreningar har billigare medlemskap. 
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Hur värva nya medlemmar? -  50 st nya medlemmar per år behöver värvas. I år ingen Senior-

mässa i Ale, kanske dela ut informationsblad vid ICA och COOP. Detta bör vara något för 

Marknadskommittén.  

Owe avsäger sig uppgiften som sammankallande i Marknadskommittén. Owe meddelar Eva 

Jalvemyr.  

Axel talar i första hand med Eva angående uppgiften som sammankallande.   AS 

Kerstin förhör sig om möjligheten att lägga ut informationsblad på Biblioteket i Nödinge, 

ny personal. Har gått tidigare.    KÖ 

 

§5B Medlem, som inte betalat. Våra stadgar om medlemsavgifter 

Avgifter 

Medlem erlägger före den 31 december och senast den 31 januari  
medlemsavgiften för det kommande året. Ny medlem erlägger avgift  
i samband med inträdesanmälan. Föreningens andel av avgiften överföres varje månad från 
förbundet.  

Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året och för vänmedlem. 

Uteslutning 

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga 
om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.  

I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen och för-
bundsstyrelsen på sätt anges i § 12. 
 

Beslut ang medlem BH. Axel skickar ytterligare en påminnelse med inbetalningskort och på-

pekande att försäkringar kopplade till SPF upphör att gälla vid avregistrering. BH avregistreras 

om betalning inte gjorts senast 20 september. 

 

§6 Lokalkommittéernas träffar 

-Inträdet 60 kr – Diskussion om förskottsinbetalning, förskottsinbetalning och ingen återbetal-

ning, SWISH alternativt kortbetalning. De senare medför kostnader. När det blir aktuellt – om 

efterfrågan finns att inte betala kontant – kommer detta att tas upp med representanter för 

lokalkommittéerna.  

Beslut: Vi avvaktar tills vidare. 

 

-Träff med styrelsen och sammankallande (sk) i lokalkommittérna, Tage ringer runt och bjuder 

in dessa till Styrelsemötet 12/9-18 kl 10.00 så att de kommer till fikat! TS 

 

-Lista över lokalmedlemmar – Krister Sjöstrand tar fram listor att lämnas till sammankallande 

i respektive lokalkommitté vid styrelsemötet 12/9-18. Axel har redan fått listorna. 

 

§7 Kalendarium 

-Årsmöte, träffar, fester 2019 – Owe får i uppdrag att uppdatera och hålla i detta.  

Ska vara klart till funktionärsträffen.    OD 

Barbro har svårt att få tag i ansvarig för att boka Backavik för 85+träffen, försöker igen,  

har fått ett namn att ringa.       

Bokning av Lökeberg för Funktionärsträff i januari kommer att göras i september. BS 
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§8 Information om hörsel 

-Backavik 19 september kl 11.00-13.00. Ulla Lignell, hörselpedagog, och Kerstin Boge, sjuk-

sköterska, informerar. 

Vill endast ha reseersättning, inget arvode. Monica köper blommor.  

Vad gäller fikat, gratis men ”bidrag” tas emot.  

Föranmälan till Monica eller Birgit. För att vi ska kunna få aktivitetsbidrag från Vuxenskolan 

måste antal deltagare redovisas.    MS 

Monica sammanställer inbjudan – Iris skickar ut.   IG 

 

§9 Utskick till nya pensionärer 

-65-åringar – Diskussion om när vi ska skicka inbjudan, - alltför tidigt när man precis blivit 

pensionär, man måste ”få landa” och göra allt man inte hunnit tidigare.  

Men vi kan informera se §5 Medlemssituation.    

 

§10 Behov av förråd 

Axel kommer att ta tag i detta.    AS 

 

§11 Framtidsfullmakt o andra juridiska frågor 

Axel har kontaktat sin syster, som ställer upp mot reseersättning, inget arvode.  

Återkommer med förslag på datum till nästa möte. Oktober – november? AS 

 

§12 Bridge 

Annons kommer att sättas in i Alekuriren för att få fler deltagare. Kostnad 875:-    KÖ 

Just nu är deltagarna allt för få. 

SPF står i annonsen som anordnare, men man måste inte vara medlem i SPF för att  

få delta i Bridgen. 

 

§13 Övrigt 

Brevutskick, ”Sensommarträff, SKR-information, Fredagsvandringar” packades idag  

22 augusti, efter styrelsemötet, Gun postar.   GA  

Brevutskick bör ske en gång/månad till de som ej har dator. 

 

Efter nästa Mailutskick med SPF System kolla via Axels ”hot-mail”- lista med ”privat mail” 

om alla fick SPF System utskicket. Om inte ska de meddela oss.   AS/IG 

 

§14 Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 12 september kl 9.00 i Folkets Hus, Nol. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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