
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 15/8 2019

i föreningslokalen

Närvarande: Ingvar Andersson, Birgitta Rydén Johansson, Yvonne Svensson, 
Barbro Grahn Söderlund, Birger Martinsson, Bernt Andersson, Ingemar 
Oscarsson och Jan Ohlinder.

§ 53.
Ordföranden Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. 

§ 54.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 55.
Föregående protokoll från den 4 juni upplästes och godkändes.

§ 56.
Kassarapport.
Yvonne Svensson lämnade ekonomisk rapport. Föreningens tillgångar är 89880:- 
varav 8023:- i kassan och 81857:- på banken.  
För grillkvällen i Bäckaby 3/7 blev det en kostnad på 2601:- för föreningen.
Styrelsen beslöt att betala ersättning för det sönderblåsta tältet. Bernt 
undersöker kostnaden.

     § 57.
Nya medlemmar.
Inga nya medlemmar har tillkommit.

§ 58.
Studiebesök och resor.
Ett studiebesök är ordnat till Farstorps gård 18/9 kl. 14.30. Ingen kostnad för 
detta besök. Man tar med eget fika. Samling kl. 14.00 vid föreningslokalen för 
dem som önskar samåkning. Anmälan till Barbro Grahn Söderlund. Information 
finns på hemsidan. Anmälningslista finns på månadsträffen i Nävelsjö 11/9.
Jan Ohlinder föreslog ett besök på Eksjö museum och utställningen ”Förfalskad 
konst”. Beslöts att ordna detta 2/10. Information och anmälan på 
månadsträffen. 



§59.
Program 2020.
Arbetet med program för nästa års månadsträffar påbörjades och styrelsens 
medlemmar fick i uppgift att kontakta föreslagna medverkande till nästa 
sammanträde.
Förslag att ordna en 2-dagarsresa i vecka 17 samt en trivselkväll i Myresjö 8/7.

     § 60.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan från Vuxenskolan till utbildning för nya i styrelsen, datum kommer 
senare, cirkelledarutbildning i Vetlanda 30/8 samt föreningsträff i Bäckaby 
3/10.
Skrivelse från Kjell Lindström angående debatt på insändarsidor i länets 
tidningar.
                                                             § 61.
Diverse information.
Anders Knutsson, Myresjö har hand om nyckeln till slöjdverkstaden på 
Brobygården.

   § 62.
Övriga frågor.
Margit Svensson åtar sig att ordna årets julbord i Nävelsjö bygdegård. Hon får 
ordna mat för 230:- och föreningen står för hyran.
                                                            
                                                             § 63.
Nästa sammanträde blir onsdagen 25/9 kl. 14.00 i föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Ingemar för gott fika.

Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


