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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  10 februari 2021  

Plats:  Videomöte med Zoom. 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Axel Sager  AS 

Monika Svensson MSV 

Anita Algers  AA 

Lars Öst  LÖ 

Ej närvarande: Lena Petersson LP 

  

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, och då särskilt Lars Öst, som är ny i 

styrelsen. En kort presentation av varje medlem görs. 

 

2. Förslag till dagordning 

 

Dagordning enl nedan godkännes. 

-Senaste mötens protokoll (13 januari, årsmöte, konstituerande möte)   

-Rapporter 

-Inskick av årsmöteshandlingar till distriktet 

-Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

-Friskvårdsveckan 17-21 maj     

-Övrigt 

 

3. Senaste mötens protokoll  

 

-13 januari styrelseprotokoll - info om medlemsavgiften inlagt i Programhäftet, bör också 

läggas upp på Hemsidan, Monica talar med Sven   MSV 

-Feedback vid medlemsutskick – Iris har kontaktat Sabina Brogård, IT-chef, SPF och har 

fått uppgift om att vid sista utskicket har 13 st mail av olika anledningar ej gått fram.  

-Årsmötesprotokoll – justerat, klart, upplagt på Hemsidan under ”årsmöte 2021”. 

-Konstituerande protokoll – klart, ej underskrivet, ska göras.  IG 

-Ekonomi – Ang önskemål om stöd till Ale Kontakt- och Stödverksamhet - Alf skickade ett 

brev till Inga Britt Carlbom med önskemål om information, har ej fått något svar. 

SPF Seniorerna Ale har tidigare givit 2 000 kr/år i stöd.   

 Beslut: Vi avvaktar med utbetalning tills vi fått svar. 

 

4. Rapporter 

 

-Erfarenheter kring årsmötets genomförande – Inga synpunkter har inkommit. Ingen 

begärde ut några handlingar från Iris.  

Däremot har SPF-föreningen, Lilla Paris, kommit med en fråga till Alf ang vårt digitala 

årsmöte  

Slutsats: Vårt digitala årsmöte ”per capsulam” genomfört utan några svårigheter. 
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-Programhäftet – Anita informerar om läget. Ett 40-tal annonsörer finns med. 

 Även lokala förmåner har fått plats i årets häftet vilket gör att extrablad ej behöver skickas 

med. Snart klart för tryckning.    

Drygt 600 st utskick kommer att göras, till samtliga medlemmar samt till våra annonsörer, 

som kommer att få Programhäftet tillsammans med fakturan.  AA 

Kuvert finns hos Iris, som beställer etiketter från Krister, och sedan levererar till Eva 

Jalvemyr, MAK.  

Packning av Programhäftet görs av MAK (Marknadskommittén). 

Postas av Gun?     GA 

-Programhäftesfil från Peter Lager – Alf vill att styrelsen ska få denna för genomläsning 

innan den går till tryck. Anita ordnar det.    AA 

 

5. Årsmöteshandlingar till distriktet? Bankerna? 

 

Iris kontaktar distriktet och skickar över det som önskas. Gun lämnar in till bankerna vad de 

behöver.       IG/GA  

 

6. Upprättande av arbetsordning för SPF Seniorerna Ale 

 

Diskussionsunderlag enl ovan, sammanställt av Alf, har skickats ut till styrelsen.  

Följande punkter diskuterades: 

• ’1. Administrativa rutiner 

• 2. Styrelsemedlemmarnas fasta uppgifter 

• 3. Personliga uppgifter för nuvarande medlemmar 

• 4. Övriga funktioner/ ansvarsområden 

• 5. Att ta ställning till/lösa 

Beslut: Anita sammanställer för vidare genomgång vid nästa styrelsemöte. AA 

 

7. Friskvårdsveckan 17-21 maj 

 

Arbetsgrupp? Vem håller samman aktiviteterna? 

SPF centralt kommer att hålla digitala ”aktiviteter” Vad kan vi lokalt ordna för aktiviteter. 

Fundera och kom med förslag till nästa möte. 

 

8. Övrigt 

-Datakurser – Gratis kurser hos Teliabutik? TypIT i Bohus ordnar kurser mot betalning. 

Anita undersöker möjligheter och alternativ.   AA 

     

 

Nästa styrelsemöte 

 

Onsdagen den 3 mars 2021, kl 9.30 via Zoom 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 


