
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 4 februari 2019 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Christer Olken  Vice ordförande 

Torbjörn Ström  Kassör 

Åsa Mattson  Ledamot 
Riitta Törnblom  Ledamot 

Åke Andersson  Ledamot 
Stig Bystedt  Vice sekreterare 

Ulla Levau   Resekommittén 

Bo Levau   Resekommittén 
Marly Westerburgen  Resekommittén 

Annika Testad  Sekreterare 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Johnny Molander förklarade sammanträdet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll (7/1) godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Utvärdering av föregående medlemsmöte 
Mötet hölls på Gästis i Grythyttan och som vanligt var maten till 

belåtenhet och Birgitta Bartholdson höll ett intressant och underhållande 
föredrag och visade bilder från strapatsrik resa i Namibia.  

Framkom att vi hädanefter måste komma ihåg att föredragshållare bör 

använda mikrofon.  
 

4. Kassarapport 
Tillgångar ca 35.000:-. Då är Caprisen betald, men anmälningsavgifterna 

har ännu ej inkommit. 
Bokföringen är lämnad till revisorerna. 

 
5. Medlemsfrågor, födelsedagar 

Medlemsantalet är nu 180, 6 nya medlemmar har tillkommit fr o m i år. 
  

Gerd Göran som nu har fyllt 100 år blir bjuden på Årsmötet och Johnny 
överlämnar present från Argenta i samband med lunchen. 

Torbjörn har uppvaktat Börje Hero, 80 år, med blommor och Johnny 
uppvaktar Ulla Carlsson, 90 år, den 6/2. 

 

 
 

 

 



6. Planering och inbjudan till Årsmötet den 20 februari  

Inbjudan och föredragningslistan klara att skickas. 

Mötet blir på Grythyttans Gästgiveri och Åke Granberg kommer att berätta 
om Grythyttans hembygdsförening och varför vi har hembygdsföreningar. 

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Lunchen kostar 155 kr. 
 

7. Dagordning för årsmötet  
Dagordningen skickas till medlemmarna tillsammans med inbjudan till 

årsmötet. 
 

8. Planering inför mötet 20 mars  
Johnny kontaktar Hellefors Herrgård om vi kan äta lunch där. Därefter gör 

vi ett studiebesök på Grythyttan Vin där Per Frizell berättar om 
vinframställningen.   

 
9. Kommande medlemsmöten 

Till aprilmötet 17/4 kommer ”Stressdoktorn” Tomas Danielsson. Han 
kommer att prata om att vara ”Smart och lat” -ett skönt tillstånd när man 

inte kan göra saker lika fort som förr. 
22 maj är vi traditionsenligt i Krokborn. Torbjörn/Åsa tar reda på om 

Magnus Bäcklund kan underhålla. 
 

10. Pubkväll 
Årets första Pubkväll har vi den 27 februari. 

 
11. Rapport från kommittéerna  

Resekommittéen: 37 anmälningar finns till Capricen  

5 personer åker på Tulpanresan till Holland. 
KPR: Inget att rapportera - har möte denna vecka 

Silverkören med Anna Florin Schmidt tränar på onsdagar. De kommer 
eventuellt att sjunga i Hällefors kyrka samt på äldreboende (Fyrklövern). 

 
12. Övriga frågor 

Föreslogs att medlemsavgiften höjs från 280,- till 300,- 2020. Frågan tas 
upp på årsmötet som bestämmer. 

Endast Marly Westerburgen kommer att vara kvar i resekommittén. 
Diskuterades hur vi ska göra i fortsättningen om ingen mer vill ingå i 

kommittén. Vi kan ju alltid följa med på distriktets resor och göra mer 
riktad reklam för dessa till våra medlemmar. 

Beslutades att Annika köper en bärbar dator till Argenta, som i första 
hand kassören skall använda. Kostnad ca 4000:- - 5000:- 

 

13. Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte måndagen den 4 mars kl 10.00 

 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

…………………………………..  ………….…..………………………… 

Ordf. Johnny Molander  Sekreterare Annika Testad 


