
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta 

Måndagen den 6 maj 2019 - kl. 10.00 på Björkhaga 

Närvarande: 

Johnny Molander  Ordförande 

Marianne Andersson  Kassör 

Stig Bystedt  Vice sekreterare 
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 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 
3. Utvärdering föregående medlemsmöte  

På grund av sjukdom kunde inte ”Stressdoktorn” Thomas Danielsson 
komma och hålla föredrag som det var tänkt. Marianne Andersson fick 

rycka in och pratade mycket underhållande och lärorikt om juridik, vilket 
uppskattades mycket av de 45 deltagarna. 

 
4. Kassarapport 

Tillgodo på bank:70.753 kr 
Capricen gick nästan +/- 0. 

 
5. Medlemsfrågor 

Medlemsantalet är 177 st men då har 10 personer inte betalt 
medlemsavgiften. Annika kontaktar distriktet och hör efter vad som 

händer med dem samt tar reda på hur mycket av avgiften som tillfaller 

föreningen. Samma summa beslutades att vänmedlemmar ska betala till 
Argenta. 5 vänmedlemmar finns. 

Solveig Segerström fyller 80 år den 18 augusti. Marianne skickar en 
hälsning och blomstercheck. 

  
6. Planering inför månadsmöte i Krokborn 

De som kan av styrelsen samlas 11.30 i Krokborn för dukning. 
Vi tar med oss blommor/lövkvistar till borden. 

Johnny köper skumpa och cider. 
Stig ordnar tipspromenad. 

 

 



Enåz är bokade och Johnny tar ut 800 kr så han kan betala dem för 
musiken. 

Mats Runkvist kommer och grillar. 
Silverkören står för lotteriet. Annika tigger priser av Ferrox och Gästis. 

Föreslogs att tipsvinnaren får en flaska Cava alt. Blomstercheck. 
 

7. Kommande medlemsmöten och aktiviteter  

Finnstigen den 12 juni bokat och klart. 
HOK-stugan bokad till den 14 augusti för surströmming. 

Föreslogs att medlemsmötet dem 18 september hålls i 
Församlingshemmet eftersom Silverkören kommer att underhålla med 

skönsång. 
Föreslogs att månadsmötet den 16 oktober hålls på Cornelis och att Mats 

Runkvist berättar om Cornelis.  
Annika frågar Thomas Danielsson om han kan komma till medlemsmötet 

den 20 november. 
Lucia den 13 december får vi förhoppningsvis fira på Hellefors Herrgård. 

 
Kommande styrelsemöten:  

Augustimötet hoppar vi över, 2/9 i källarlokalen, 30/9, 4/11 i källar-
lokalen, 25/11. 

 

8. Pubkväll 
Sista för säsongen den 8 maj. 

 
9. Rapport från kommittéerna 

Resekommitén har 3 resor arrangerade och utskickade: 
Hjälmare kanlkryssning 6 augusti 

Scalateatern Karlstad 19 oktober 
Hjalmar 14 december 

KPR har möte 16 maj. 
 

10. Övriga verksamheter 
Silverkören sjöng i Hällefors kyrka tillsammans med andra körer på 

Påskdagen. Ska sjunga på Fyrklövern 12 maj. 
 

11. Mötets avslutning 

Nästa styrelsemöte måndagen den 2 september kl 10.00 i källarlokalen. 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………………..  ………….…..………………………… 

Ordf. Johnny Molander  Sekreterare Annika Testad 


