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Protokoll fört vid extra möte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  20 maj 2020  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

Tage Svensson TS 

Monika Svensson MSV 

  Lena Petersson LP 

  

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till detta extra möte. 

 

Att prata om 

-SKR planer och komplettering av gruppen  IG 

-Fredagsvandringarna     AP 

-Uppdatering av medlemsregistret   AP/IG 

-Sommarhälsning till alla medlemmar   AP/IG 

-Lokalkostnader    TS  

-Övrigt - Resor, Träffar och fester   alla 

SKR planer och komplettering av gruppen 

Krister har tagit ut en lista med medlemmar födda 1948 och senare, och Iris har 

vidarebefordrat den till SKR-kommittén, som tillsammans går igenom och ser om man kan 

föreslå några nya till kommittén, diskuterar även förslag på namn som kom upp vid förra 

styrelsemötet. Återkommer med synpunkter vid ett senare möte.  IG 

Fredagsvandringar 

Fredagsvandrarna promenerar varje vecka. I Gästboken kan man se var vandringen går 

och var man träffas. Tveksamt om dessa vandringar kommer att ske över sommaren. Ej 

säkert om det blir organiserade vandringar till hösten heller.                                       

Vandringen 15 maj – i Prästalund med poängpromenad. Trevligt!  Dessutom fick Alf vid 

detta tillfälle motta en gåva till SPF Ale från Lennart Jalvemyr. Han hade snidat en 

ordförandeklubba med platta att användas vid kommande möten. Klubba har nämligen 

saknats, vid senaste årsmötet fick en slev agera klubba! Stort tack till Lennart!      AP 

 Uppdatering av medlemsregistret 

Vi har fått påminnelse från förbundet att vi bör uppdatera vårt register med mobilnummer. 

Alf har haft kontakt med Hans Ekwall för att få reda på vad vi kan använda mobilnummer 

och SMS till.– Till påminnelser, men vad man ska påminna om framgick inte.Till större 

delen av våra medlemmar har vi mail-adresser och vi tycker det räcker att vi även i 

fortsättningen försöker påminna vid våra träffar och i utskick och brev om att medlem ska 

uppdatera med mailadress och mobiltelefonnummer om fast telefon sägs upp eller om 

mailadress saknas eller om mobiltelefonnummer/mailadress ändras. AP                                    

Beslut: Påminn i mail- och brevutskick.    IG 
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Sommarhälsningen till alla medlemmar 

   

Vi kommer att skicka en Sommarhälsning med mail och brev. Diskussion om vad den ska 

innehålla. Något positivt måste det finnas med.                    

-Gun kom med ett förslag – En tävling om bästa bild/foto att pryda framsidan på vårt nästa 

programhäfte. Vi väljer ut kanske 5 st som går vidare och sedan får våra medlemmar rösta 

fram bästa alternativ. Vinster? Hur många? Vem ska ta emot alla tävlingsbidrag? Vi har en 

spf mailadress som endast Axel har lösenord till, ska kanske fler ha tillgång till den, kan i så 

fall den användas för tävlingsbidrag. Alf stämmer av med marknadskommittén innan nästa 

styrelsemöte.     AP 

-Kanske påminna om att när man hittat alla checkpoints i Hittaut Ale kan man fortsätta med 

Hitta ut, Kungälv. Upplysning om var man hämtar kartor – Iris tar reda på denna info. 

-Fundera på ovanstående och vad vi mer ska ha med i Sommarhälsningen, tas upp på 

nästa styrelsemöte.     AP/IG 

 

 Lokalkostnader 

 

Tage ej närvarande, Alf hat talat med Tage och det verkar som att vi ska få gratis lokaler 

även de närmaste åren.     AP 

 

 Övrigt - Resor, träffar och fester 

-Polenresa på gång – få anmälda f n.                                                      IG                                          

-Cabarét på Göteborgsoperan, 30 platser – kommer att skickas ut till helgen IG                          

-Höstfest i oktober, lokal ej avbokad, men tveksamt om festen blir av BS.                            

-Höstträff med nya medlemmar – fåtal nya efter senaste träffen, avvakta IG                                     

-Julfest – tveksamt om vi kan ha den, i så fall inget julbord utan endast jultallrik                                             

-Lucia – tveksamt om det blir något luciafirande i år 

 

Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 3 juni 2020 kl 10.00, plats meddelas senare, eventuellt videomöte. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


