
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 25/9 2019

i föreningslokalen

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

§ 64.
Ordföranden Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. 

§ 65.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 66.
Föregående protokoll från den 15 augusti upplästes och godkändes.

§ 67.
Kassarapport.
Yvonne Svensson lämnade ekonomisk rapport. Föreningens tillgångar är 91223:- 
varav 11016:- i kassan och 80207:- på banken.  
Månadsträffen i Nävelsjö gav ett överskott på 3145:-.

     § 68.
Nya medlemmar.
Föreningen har fått 5 nya medlemmar och ytterligare ett par stycken har visat 
intresse, vilket vi gläder oss åt .

§ 69. 
Program 2020.
Styrelsen fortsatte arbetet med nästa års program och många förslag kom 
fram. Vi fortsätter att kontakta föreslagna medverkande till nästa 
sammanträde.

     § 70.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan från Kultur och fritidsförvaltningen i Vetlanda om 70-årsfirande av 
den första Åsa-Nissefilmens premiär i Vetlanda.
Inbjudan till utvecklingsdag 21 oktober på Tallnäs Stiftsgård. Vi anmäler 
deltagande av Ingvar Andersson och Jan Ohlinder.



Inbjudan till PR-dag 10 oktober på Tallnäs Stiftsgård. Yvonne Svensson och 
Harald Carlman deltar.
Inbjudan till KPR-utbildning 30 oktober.

                                                             § 71.
Diverse information.
Underhållningen av Karl Granehed på månadsträffen 9/10 i Årset kostar 2500:- 
plus reseersättning ca 600:-.

   § 72.
Övriga frågor.
Barbro Grahn Söderlund meddelade att höstresan till Boda och Kosta hittills har
lockat 33 anmälda. Vi försöker hitta några fler intresserade.
Studiebesöket på Farstorps gård var mycket uppskattat.
Besöket på Eksjö museum har inte lockat några deltagare.
Då det är svårt att hitta någon barngrupp som kan lussa på julfesten, ska kören 
tillfrågas om man kan ordna underhållning.
                                                            
                                                             § 73.
Nästa sammanträde blir onsdagen 6/11 kl. 14.00 i föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Birgitta för gott fika.

Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


