
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 3/4 2019

i föreningslokalen

Närvarande: Ingvar Andersson, Birgitta Rydén Johansson, Yvonne Svensson, 
Barbro Grahn Söderlund, Birger Martinsson, Bernt Andersson.

§ 28.
Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. 

§ 29.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 30.
Föregående protokoll från den 27 februari upplästes och godkändes.

§ 31.
Kassarapport.
Yvonne Svensson lämnade ekonomisk rapport. Föreningens tillgångar är 92433:- 
varav 7686:- i kassan och 84747:- på banken.  Inkomna medlemsavgifter utgör 
12165:-. 
Månadsträffen 13/3 resulterade i en vinst på 193:-. 

§ 32.
Nya medlemmar.
3 nya medlemmar har tillkommit.

§ 33.
Månadsträff i Årset.
Till vårfesten i Årset är hittills 115 deltagare anmälda.

§34.
Vårens resor.
Resan till Ronneby 8/5 är fullbokad, några står på väntelista.

Kommunresan 22 maj börjar med besök på Virserums konsthall. Först blir det 
förmiddagskaffe, därefter guidning och egen tid att bese museet. Lunch på 
Hotell Dacke. På eftermiddagen blir det ett studiebesök på Plannja i Järnforsen.
Där serveras också eftermiddagskaffe, Ingvar ordnar fikabröd. Pris för resan 
400:-. Avresa från Landsbro kl. 9.00, hemkomst ca 16.30.



§ 35.
Inkomna skrivelser.
NTF Jönköpings län i samarbete med SPF, PRO och SKPF bjuder in till utbildning 
av trafikombud 23/4 2019 i Jönköping.
Kick-off för projekt Språkvän 15/4 i Kärnhuset, Vetlanda.

                                           § 36.
Diverse information.
Ett antal SPF-pennor finns kvar. Beslöts att dela ut dem när vi uppmärksammar 
föreningens 30 år i höst.

§ 37.
Övriga frågor.
Genomgång av kommande träffar. 
Grillkvällen i Bäckaby 3/7. Bernt kollar bokningen och ansvarar för grillar och 
tält. Ingvar kontaktar Ingegerd Norrlin om tipsrunda. Styrelsen ansvarar för 
lotteriet och Yvonne köper in vinster. Vi uppmanar även medlemmarna att skänka 
vinster. Birgitta stämmer av med Menvoices om underhållningen.
Trivselkväll på Högarör 7/8. Hembygdsföreningen ordnar fika. Ev. medverkar 
kören.
Vid ”Herrarnas afton” 13/11 uppmärksammar vi föreningens 30-årsjubileum.

Ingvar Andersson föreslog att styrelsen fortbildar sig i datakunskap, telefoner 
och läsplattor. Beslöts att tillfråga Harald Carlman om hjälp med detta, 
alternativt Vuxenskolan.

Till körens terminsavslutning anslogs 100:-/medlem.

   § 38.
Nästa sammanträde blir onsdagen 4 juni kl. 12.00. Plats meddelas senare.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Yvonne för gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


