
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 27/2 2019

i föreningslokalen

Närvarande: Ingvar Andersson, Birgitta Rydén Johansson, Ingemar Oscarsson, 
Barbro Grahn Söderlund, Birger Martinsson, Jan Ohlinder, Harald Carlman.

§ 15.
Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. Ett särskilt 
välkommen riktades till Birger Martinsson, nyvald ledamot och Jan Ohlinder, 
ersättare.

§ 16.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 17.
Föregående protokoll från den 30 januari upplästes och godkändes.

§ 18.
Kassarapport.
Enligt lämnad ekonomisk rapport är föreningens tillgångar 83280:- varav 5188:- 
i kassan och 78092:- på banken. 
Månadsträffen 13/2 resulterade i en förlust på 2484:-. 

§ 19.
Utvärdering.
Vid årsmötet gjordes en utvärdering av föregående års aktiviteter. Den visar att
medlemmarna i stort sett varit nöjda med vårt program, särskilt resorna har 
varit mycket uppskattade. 38 medlemmar är positiva till resor med övernattning 
och 43 till julbord onsdag 11 december. Några förslag på resmål framkom också.

§ 20.
Månadsträff i Ramkvilla.
Thomas och Elisabeth Niklasson kommer att göra ett sång- och musikprogram.
Kostnad: 3000:-. Årets programblad delas ut. Ev. presentation av yoga.
Barbro presenterar vårresan till Ronneby.



§21.
Vårfest i Årset.
Vid vårfesten blir det som vanligt servering av mat. Margit Svensson ansvarar 
för maten. För underhållningen svarar Mats Ljung, Skara.
Kostnad för underhållningen 4500:- plus resa.
Styrelsen beslöt att priset för medlemmarna blir 120:-/person.
Anmälningslistor finns vid träffen i Ramkvilla. Anmälan per telefon till Margit 
Svensson senast 6/4.
Beslöts också att Harald Carlman gör en kort presentation av hemsidan.

§ 22.
Vårens resor.
Barbro Grahn Söderlund redogjorde för vårresan 8 maj till Ronneby med omnejd.
Pris för resan blir 500:-.
Hon har också haft kontakt med Stensåkra, ett studiebesök kan ev. ordnas i 
höst.
Kommunresan 22 maj planeras med ett studiebesök på Plannja i Järnforsen och 
besök på Virserums konsthall. Ingvar kontaktar dem och undersöker om Plannja 
kan ordna förmiddagskaffe. Birgitta kontaktar Hotell Dacke om lunch. Barbro 
bokar buss. Pris för resan bestäms senare.
Ingemar gör anmälningslistor till resorna.

§ 23.
Program 2019.
Årets program är klart. Programmet kommer att läggas ut på hemsidan under 
”Månadsträffar”. Program kommer att delas ut på månadsträffen i Ramkvilla.
Information om bostadstillägg bifogas.
I år provar vi att ordna julbord onsdagen 11 december.
Inbjudan till 65-åringar presenterades och godkändes.

§ 24.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan till KPR-utbildning 25 april i Norrahammar.
Kallelse till distriktsstämma 10 april i Huskvarna.
Inbjudan till DM i boule, arrangör SPF Seniorerna Landsbrobygden.
Inbjudan till PR-dag 21 mars på Tallnäs Stiftsgård, Vaggeryd. Harald Carlman 
och Ingemar Oscarsson deltar.
Projekt: Hjälpa ensamma äldre. En arbetsgrupp ska startas i distriktet.

                                          



    § 25.
Diverse information.
Resetips från Målerås glasbruk, Sandsjö värdshus, Granskattehult och Emåns 
ekomuseum.

§ 26.
Övriga frågor.
Harald Carlman visade ett förslag på inköp av en ny förstärkare, kostnad ca 
3000:- samt ev. ett par nya mikrofoner. Styrelsen gav honom i uppdrag att köpa 
in detta.
Det är i år 30 år sedan föreningen bildades. Styrelsen återkommer med förslag 
på hur vi ska uppmärksamma detta.
Ingemar ansvarar som tidigare för annonsering och bokning av Nävelsjö 
bygdegård. Barbro bokar Parken, Landsbro.

  
 § 14.

Nästa sammanträde blir onsdagen 3 april kl. 14.00 i Föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Barbro för gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


