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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  9 januari 2019 

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  MSV 

  Doris Gustafsson DG 

Ej närvarande: Owe Dafgård  OD 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2018-12-12 godkändes. 

 

§4 Diverse ärenden 

• Owe Dafgård  som har varit styrelsemedlem och aktiv i olika kommittéer lämnar nu sina 

uppdrag i SPF Ale. 

Diskussion ang plaketter och nålar, minnesgåvor. Axel och Tage avtackar Owe med 

blommor, ev fruktkorg, ingen nål eller plakett.    AS/TS 

Beslut: I fortsättningen kommer styrelsemedlemmar/funktionärer ej att avtackas med förtjänst-

nål och/eller plakett. 

 

• Ang medlemmar som avlidit under året – från SPF skickas kondoleansbrev till de an-

höriga efter uppgifter från Krister Sjöstrand och Medlemsregistret. DG 

Detta gäller samtliga medlemmar, även de som varit aktiva i SPF får endast kondole-

ansbrev.    

• Ny styrelsemedlem – Alf Persson, valberedningens förslag till ny styrelsemedlem, 

kommer att informeras om våra kommande möten. Axel tar kontakt.     AS 

• Mötesordförande på årsmötet – Daniel Höglund tillfrågad, tackar nej. Flera tillfrågade, 

Lennart Dahl tackar ja.  

Beslut: Axel skickar över dagordning och för årsmötet lämpligt material som mötesord-

föranden behöver läsa in sig på.    AS 

 

• Iréne André – medlem som tidigare anmält sitt intresse att ställa upp, men ej blivit 

kontaktad av någon efter detta. Hon var besviken att ingen tog kontakt. 
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Eva Jalvemyr har nu varit i kontakt med henne och Eva ställer frågan till styrelsen om 

att erbjuda Iréne en plats i Idé- och Utvecklingsgruppen.  

Styrelsen tycker detta låter bra. Eva tar kontakt med Iréne. 

Beslut: Vi måste vara uppmärksamma på att ta tag i medlemmar som är intresserade av att 

”hjälpa till” eller vill ingå i någon kommitté eller grupp.       Samtliga 

 

• KPR – Tage informerar om arbetet.   TS 

Beslut: KPR - ska i fortsättningen vid varje styrelsemöte vara en punkt på dagordningen. 

 

§5:A Inför årsmötet 

1. Brevutskick med kallelse – görs efter styrelsemötets slut. Samtliga packar, Gun tar med 

och postar. 

2. Verksamhetsberättelsen – samtliga har läst igenom, och skriver under. 

3. Verksamhetsplaner – Kerstin har fortfarande inte fått in alla uppgifter, sammanställer  

och skickar till Axel.  

Tage håller i uppgifter om träffar och möten, sammanställer dessa. Dessa ligger även 

till grund för Programhäftet 

Ang Backavik, lokalbokning och ev program, Iris tar kontakt med Lennart Mattsson för 

information om detta. Meddelar Tage.   IG 

Ekonomisk redovisning – Gun delar ut Resultat- och Balansrapport och går igenom 

och svarar på frågor.     GA 

Valberedningens förslag –  se §9 

 

§5:B Inför årsmötet  och mötesdagen  

• Ordförande – Tage föreslår Lennart Dahl   TS 

• Justerare – Tage vidtalar några som kan föreslås på årsmötet TS 

• Sekreterare – Kerstin tillfrågas, ställer upp som årsmötessekreterare. 

Kerstin tar även med ljus för parentation.   KÖ 

Verksamhetsberättelse, övriga handlingar och dagordning ska vara tillgängliga på 

hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Sven Svenssons uppgift.            MSV 

Ovanstående handlingar ska dessutom finnas tillgängliga i möteslokalen 5 februari. 

Axel ordnar detta.     AS 

 

§6 Lökebergsträffen 17/1-19 

• Mottagning och avbockning görs av Monica och Iris  MSV/IG 

• Axel håller i informationen.    AS 

• Presentation och granskning av Verksamhetsplanerna mm  

Verksamhetsplaner mm kommer att sammanställas och delas ut, så att var och en kan 

gå igenom och kontrollera att alla uppgifter är korrekta.  
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§7 Datum för styrelsemöten. Förslag 

Barbro har kollat med Marita om lokalen i Nol är ledig för datum enl nedan. Den 20/3 och den 

17/4 är lokalen ej ledig. Vi kan byta dag, Barbro redovisar alternativa datum. Efter diskussion 

bestämmer vi att behålla onsdagarna och försöka få boka annan lokal.  

• Onsdag 13/2 – Nol 

• Onsdag 20/3 – ev Bohus, Gun kollar   GA 

• Onsdag 17/4 – ev Surte eller Nödinge, Kerstin och Barbro  KÖ/BS 

• Onsdag 15/5 – Nol 

• Onsdag 12/6 – Nol 

 

§8 Sommarfesten 

Barbro informerar, lokal bokad. Diskussion om underhållning och kostnader för festen.  

SPF bjuder på mat. Eftersom alla medlemmar inte kommer är det lämpligt med inträde på 60:- 

för att täcka kostnader för underhållning. Förslag David Carbe, ska kontaktas.        BS

  

§9 Valberedning och funktionärsrekrytering i framtiden. Att diskutera. 

• En valberedning som bara förbereder dom val som ska göras på årsmötet. 

• Hela styrelsen arbetar med funktionärsrekrytering. 

Valberedning tar fram förslag på styrelseledamöter och revisorer. 

Övriga funktionärer väljs av styrelsen, vilket betyder att valberedningen ej ska behöva  

ta fram förslag på dessa  funktionärer.  

Det är upp till samtliga i styrelsen att hjälpas åt med detta och det ska ske i samarbete 

med de olika kommittéerna 

Beslut: Valberedningen tar endast fram förslag på personer som ska väljas på årsmötet. 

 

§10 Framtida ärenden, övrigt 

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

• Hur hittar vi tänkbara funktionärer? – se §9. 

• Föredrag jurist – tas ej upp. 

• Föredrag polis – tas ej upp. 

• Förråd - Axel har skickat förfrågan till Kommunen. Förfrågan vidareskickad till Fritid 

som svarat Axel att frågan kommit till fel ställe. Axel går vidare med detta. 

• Programhäftet -  Ska komma ut i början av mars. Fråga ang dead-line för annonser  

och om annonsörerna bara får vara ifrån Ale. Diskussion. 

 

§11 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 13 februari kl  9.00 i Nols Folkets Hus 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Axel Sager 
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