
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Tisdagen den 4 mars 2019 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Christer Olken  Vice ordförande 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 
Åsa Mattson  Ledamot 

Ann-Britt Borr  Ledamot 
Åke Andersson  Ledamot 

Kerstin Nyström  Ledamot 
Annika Testad  Sekreterare 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Johnny Molander förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll och utvärdering av årsmötet 

Föregående mötesprotokoll (4/1) godkändes och lades till handlingarna. 
Även årsmötesprotokollet är godkänt och kopia skickat till distriktet. 

Åke Granbergs föredrag om hembygdsföreningar var bra och lagom långt. 
Deltagarantal på mötet var 47 st.   

 
3. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Styrelsen beslutar att följande personer får: 
a) företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som 

 fullmaktshavare 
b) Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om 

 ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt 
 ideell förening , enligt ovan, som fullmaktsgivare 

c) Företräda enligt ovan var för sig 

 Marianne Andersson, 510630-6706 

 Johnny Molander,      390213-6815 
 

4. Medlemsfrågor 
Medlemsantalet är nu 178 st + 6 vänmedlemmar. 

Gunnel Nilsson i Grythyttan fyller 90 år den 22 mars och Åke Andersson 
uppvaktar med blommor. 

 
 

 

 

 

 



 
5. Inbjudan till månadsmötet den 20 mars 

Inbjudan är klar att skickas. Lunchen intages på Hellefors Herrgård och 
därefter förflyttar vi oss till Grythyttan Vin och blir guidade av Per Fritzell, 

som också blir bjuden på lunchen. 
 

6.  Kallelse och planering inför mötet den 17 april 

Grythyttans Gästgivaregård bokas av Annika, som också skriver inbjudan. 
Blomstercheckar till ”stressdoktorn” köps av nya kassören Marianne 

Andersson. 
 

7. Kommande medlemsmöten och naturvandring  
Majmötet kommer traditionsenligt att vara på Krokborn. Torbjörn Ström 

hör med Magnus Bäcklund om han vill underhålla med sång. 
Beslutades att årets naturvandring skulle ske på Finnstigen. Johnny tar 

reda på om någon kan guida oss. 
 

8. Pubkväll 
Beslutades att vi bara ska ha en pubkväll till innan sommaruppehållet, 

förslagsvis i maj. Annika tar reda på när vinklubben har vinprovning, så 
det inte krockar med pubkväll. 

 

9. Rapport från kommittéerna  
Resekommittéen: Närmast i tid är Capricen i Lindesberg 27 april. 

KPR: inget att rapportera. Nästa möte 6/3  
Yogan har 3 ggr kvar. Har avslutning på Lindholmstorpet 26/3 kl 10.30. 

 
10. Förslag till nya funktionärer 

Förslag till ny resekommitté bestående av Inga-Britt Ståhl 
(sammankallande), Marly Westerburgen samt paret Bo och Ulla Levau 

godkändes. 
Beslutades att vissa resor som anordnas av distriktet skall vi skicka till 

våra medlemmar, som en påminnelse, tillsammans med inbjudan till 
månadsmöten.  

Till arkivarier utsågs Christer Olken och Annika Testad. 
Kerstin Nyström utsågs till PR-ansvarig, vilket bl. a. innebär att hon ser 

till att Argenta skall synas i NA. 

Tidigare ledamöter i KPR kvarstår, dvs Johnny Molander, Sven-Åke Lundh 
och Riitta Törnblom. 

Ombud till distriktsstämman i Askersund den 3 april blir Johnny 
Molander, Stig Bystedt, Åsa Mattsson och Annika Testad. 

 
11. Övriga frågor 

Styrelsen beslutade hur postutdelningen ska fördelas. 
Område H2 tar Åsa Mattsson 

H3 och H5 Johnny Molander 
H4 Marianne Andersson 

H6 Christer Olken  
 



 
12. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndagen den 1 april kl 10.00 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………………..  ………….…..………………………… 

Ordf. Johnny Molander  Sekreterare Annika Testad 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

Åsa Mattsson, justerare  Kerstin Nyström, justerare 


