
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 30/1 2019

i föreningslokalen
Valberedning och revisorer är kallade

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson,               
Ingemar Oscarsson, Bernt Andersson, Ingvar Andersson,                           
Barbro Grahn Söderlund, Birger Martinsson.
Närvarande från valberedningen: Lilian Tidåker, Gun-Britt Artursson,        
Göran Fransson.
Närvarande revisor: Hans-Gunnar Eklöf.

§ 1.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 3.
Föregående protokoll från den 14 november 2018 upplästes och godkändes.

§ 4.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 84013:-,         
i kassan 5322:- och på banken 78691:-.
Månadsträffen 9/1 i Parken, Landsbro resulterade i en behållning på 454:-. 

§ 5.
Revisorernas rapport.
Hans-Gunnar Eklöf presenterade revisorernas genomgång och de har godkänt 
kassörens arbete. Det upprättade budgetförslaget godkändes också.

§ 6.
Nya medlemmar.
En ny medlem är registrerad.

§7.
Valberedningens rapport.
Lilian Tidåker redogjorde för valberedningens arbete . Det visar sig vara svårt 
att tillsätta alla funktionärer. Ytterligare arbete återstår, men ett färdigt 
förslag lämnas till styrelsen i god tid före årsmötet.



Valberedningen föreslår att Charles Häll blir ordförande för årsmötet.

§ 8.
Godkännande av verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 9.
Genomgång av dagordningen inför årsmötet.
Den föreslagna dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§ 10.
Program 2019.
Årets program är så gott som klart. Det återstår att fastställa datum för 
vårens resor samt datum för julbord. Programmet kommer att läggas ut på 
hemsidan under ”Månadsträffar”. Program kommer att tryckas upp efter 
årsmötet och delas ut till samtliga medlemmar.

§ 11.
Inkomna skrivelser.
Distriktsnytt som bl.a. tog upp utbildning och friskvård. Distriktets årsstämma 
äger rum i Jönköping 10 april.
Inbjudan till 4-länsfest i Balders Hage, Häradsbäck 14 augusti 2019.

                                          § 12.
Diverse information.
Yvonne Svensson påminde om kampanjen ”Värva en medlem” som ger en 
Sverigelott som belöning.
Hjärt-lungfonden erbjuder kostnadsfria föreläsningar om olika sjukdomar. 
Eventuellt skulle man kunna ordna en föreläsning tillsammans med några andra 
föreningar.
Yvonne Svensson och Barbro Grahn Söderlund har varit på information om 
möjligheter att söka projektpengar. Det som är aktuellt för SPF är 
Sparbanksstiftelsen Alfa, som kan anordna kurser om mobiltelefoner och andra 
media. Pengar kan också sökas från Stiftelsen Werner von Seydlitz.
Ingvar Andersson rapporterade från PR-träffen på Tallnäs.
Barbro Grahn Söderlund undersöker om det finns intresse för ytterligare ett 
studiebesök på Stensåkra Chark o Deli.
Ingvar Andersson presenterade ett förslag till utvärdering av förra årets 
aktiviteter. Det ska delas ut på årsmötet.
Programmet på årsmötet blir som föregående år med parentation och sång av 
SPF-kören.



§ 13.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

  
 § 14.

Nästa sammanträde blir onsdagen 27 februari kl. 14.00 i Föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade för sin tid som ordförande. 
De närvarande tackade honom för gott fika.
 
Landsbro som ovan

………………………………………………………………….. ………………………………………………………..
  

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


