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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  8 januari 2020  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

Axel Sager  AS 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Monica Svensson  MSV 

  Doris Gustafsson DG 

  Tage Svensson TS 

  Kerstin Öberg KÖ 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2020-12-11 godkändes efter uppföljning enl nedan. 

• Ang Reklamblad – Ej fått någon respons?  

• Ekonomi – Ang attestering - avvaktar svar från revisorn tills efter årsmötet 

• Lotteritillstånd –  Kommer att sökas för 2020. Kerstin har med blankett som fylles i. KÖ 

• Återbud sista minuten – Diskuteras. Måste avbokas i tid. När ev mat och annat redan 

är beställt - ingen återbetalning. 

• §4 – storbandskonsert i Vänersborg – punkten strykes. 

• Choklad till Katrin, Ale Kontorsservice – Iris har köpt och överlämnat. 

  

§4 Rapporter 
 

• Lucia 12/12 – Trevligt, välbesökt. Guntorps Luciakör underhöll, roligt med litet nya 
julsånger.  

• Alafors Julmarknad 13/12– Välbesökt – 2019 st besökare. Lotteri med fina vinster.  
Några nya medlemmar värvades. 

• Lotterier på våra träffar – vi vill gärna att våra affärsidkare sponsrar med reklam i vårt 
programhäfte och ev ger viss rabatt, så vi ska kanske ska undvika att ”tigga” vinster 
hos dem till våra lotterier.  
Vinstandelen i lotterier ska motsvara 35 – 50 % av inkomsten av lottförsäljningen. 
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§5 Kommande aktiviteter 
 

• Såtenäs 14/1 - Full buss, många på väntelista. Resan fulltecknad långt innan slutda-
tum. 

• Lökeberg 16/1 – Drygt 80 st anmälda. Alf meddelar att Börje Hermansson tackat ja till 
uppdrag som styrelseledamot, Iris bjuder in honom till funktionärsträffen.  IG 
- Barbro lämnar slutgiltigt antal anmälda till Lökeberg på torsdag.   BS 
- Samling c:a 11.00, övriga funktionärer inbjudna till kl 11.30. 
- Monika och Iris bockar av.     MSV/IG 
- Axel hälsar välkommen. Håller i föreningsinfo.    AS 
- Kort info från: SKR-kommittén, Festkommittén, Marknadskommittén, KPR 
- Namnlistor ”rättas” efter middagen, vid kaffet. 
- Tas upp vid träffen:  Kostnad för underhållning vid träffarna? Lotterivinster – ”tiggeri”? 

• Reseträff Helsingfors 10-12/3 – 20 st anmälda. 

• Madeiraresan 22-28/3 –Drygt 30 st anmälda, tillräckligt antal för att buss ska hämta  
i Ale. 

• Storbandskonsert den 26 april? – Eva Jalvemyr håller i detta. Hon har bokat teaterlo-
kalen i Nödinge. Vi hoppas att den är ombyggd och klar då. I annat fall får andra lokaler 
undersökas.  Det är osäkert om Ale teaterförening.vill samarrangera. Annars  kanske 
vi kan fråga Skepplanda – Hålanda SPF, eller genomföra helt i egen regi. 

Beslut: Bjud in Eva Jalvemyr till nästa styrelsemöte. 
 

• Allsångsaftnar – samarrangemang med kyrkan i Nödinge - fråga från Renny Olausson 
ställd till Ann-Louise Werner Olofsson, Backaviksgruppen, vidarebefordrad till Alf. 
Diskussion. SPF ska vara en politiskt och religiöst oberoende förening. Dessutom kom-
mer första allsången vara på samma datum som vårt årsmöte. 

Beslut: Alf meddelar Ann-Louise att vi inte kan delta i ett samarrangemang, men att vi kan        
tipsa om det på vår hemsida. 

 
 
§6 Fortsatt planering inför nästa år 

 

• Valberedning – har ingen f n. Doris och Kerstin slutar i styrelsen, kommer att tillfrågas. 

• Verksamhetsberättelsen – Kerstin har med reviderad upplaga som godkännes och un-
dertecknas av samtliga ledamöter. 

• Verksamhetsplan - Kerstin har med reviderad upplaga. Godkännes. 

• Kallelse – godkännes efter viss ändring. Iris gör utskick.    IG 

• Förslag på föredragningslista för årsmötet – Godkännes efter genomgång punkt för 
punkt.  Iris lämnar över den till Kerstin.  
- Årsmötets öppnande – Axel öppnar och hälsar välkommen 
- Föredragande på årsmötet -  Lennart Sjöberg  
- Årsavgift – kommer att vara oförändrad, dvs 250 kr  som 2019. 

• Handlingar till Hemsidan – Kerstin samlar samtliga handlingar som ska läggas ut på 
hemsidan och skickar över dessa till Sven.                       KÖ 
Samtliga handlingar ska dessutom skickas över till Daniel Höglund i god tid innan års-
mötet. 

• Tryck av Handlingar till årsmötet – vi trycker upp ett mindre antal.  KÖ 
Allt kommer att visas på bildskärm under pågående möte. Alf tar med lap-top för  
visning. Filmduk bokad.            AP 

• Blommor till mötesordförande och avtackning av styrelseledamöter som slutar.   
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• Att väljas för årsmötet  
 Se §3 och §4 på ”föredragningslista årsmötet 4 februari 2020” 

• Ordförande/årsmötet – Daniel Höglund 

• Sekreterare/årsmötet – Iris Gustafsson 

• Två justeringsmän – Tage letar upp två lämpliga som kommer till årsmötet, lämnar över 
namn till Lennart. 

 
Nominerade att väljas på årsmötet   
Se §17 a-f samt §20 g-h ”föredragningslista årsmötet 4 februari”.  

§17a: ordförande på 1 år Alf Person 
b. styrelseledamöter 2 år Barbro Sjöberg   omval 
   Monika Svensson   omval    
   Lena Petersson   nyval 
   Börje Hermansson   nyval 
c: fyllnadsval 1 år styrelsen   Axel Sager 
d: revisorer 1 år  Lennart Sjöberg  omval 
   Claes-Hugo Larsson   omval 
    Revisorssuppleant 1 år Sven Svensson  omval 
e: ombud till distriktets årsstämma – utses av styrelsen 
 
f: ledamot i KPR  Hans Åström   omval 
   ersättare i KPR  Tage Svensson   omval  

    §20 g: valberedning sammankallande Doris Gustafsson   
               valberedning  Kerstin Öberg 
               valberedning  Lennart Sjöberg 

 
§7 Övrigt 

Funktionärer 2020 – Axel o Tage informerar. Någon på förslag som styrelseledamot kan säkert 
passa att väljas in i någon kommitté.  

Ang ansökan av aktivitetsstöd – har skötts av Kerstin, när hon avslutar detta bör den som tar 
över få hennes  filer för ansökning. Även andra handlingar som verksamhetsberättelse, verk-
samhetsplan osv som finns i filer hos Kerstin bör lämnas över. 

Fråga från Alf till Kerstin och Doris – kommer ni behålla era övriga sidouppdrag? Svar: Ja. 

Text till programhäftet – Brödtext? Ordningen? Till Eva Jalvemyr? Direkt till Peter Lager? 

Eva Jalvemyr inbjuden till nästa styrelsemöte – storbandskonserten, programhäftet. 

      

§9 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 12 februari 2020 kl 9.00 i Nols Folkets Hus. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 
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