
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 6/11 2019

i föreningslokalen

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

§ 74.
Ordföranden Ingvar Andersson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. 

§ 75.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 76.
Föregående protokoll från den 25 september upplästes och godkändes.

§ 77.
Kassarapport.
Yvonne Svensson lämnade ekonomisk rapport. Föreningens tillgångar är 89954:- 
varav 8857:- i kassan och 81097:- på banken.  
Månadsträffen i Årset resulterade i en förlust på 125:-.

     § 78.
Nya medlemmar.
En ny medlem har tillkommit.

§ 79. 

Rapporter.
Yvonne Svensson rapporterade från PR-dagen som hon och Harald Carlman 
deltagit i. Den handlade bl.a. om medlemsrekrytering och att behålla våra 
medlemmar.
Birger Martinsson och Marie-Louise Andersson har varit på kurs om KPR.
Den tog upp frågor om hemtagning och vårdanalys.
Ingvar Andersson och Jan Ohlinder har varit på en utvecklingsdag, som handlade
om roller och relationer i styrelsen.
Birgitta Rydén Johansson har varit på Vuxenskolans träff i Bäckaby, där det 
bl. a. informerades om e-listor och SV:s digitala föreningsbox.



§ 80.
Program 2020.
Nästa års program är i stort sett klart. Beslut togs att ändra januariträffen 
från 8/1 till 15/1. Vi informerar om detta vid kommande träffar samt genom 
annonsering.

§ 81.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan till ny i styrelsen 26 november på Tallnäs.
Inbjudan till kurs för valberedningen 21 november.
Inbjudan till att bli vidareinformatör i projektet Tryggare ekonomi på äldre dar i
Stockholm 29-30 januari 2020.
Enkät om föreningarnas användning av musik. Birgitta har besvarat denna enkät.

§ 82.
Diverse information.
Barbro Grahn Söderlund berättade om resan till Boda och Kosta 16/10, som 
lockade 40 deltagare. Det blev en lyckad resa med nöjda resenärer.

§ 83.
Övriga frågor.
Ingemar Oscarsson ordnar anmälningslistor till julbordet. De finns tillgängliga på
träffen i Parken 13/11. Priset för julbordet blir 250 kr. Annonsering sker i vanlig
ordning.
Ingvar Andersson undersöker om vi kan ordna biljetter till nyårsrevyn i 
Vetlanda.
                                                            

§ 84.
Nästa sammanträde blir onsdagen 22/1 2020 kl. 14.00 i föreningslokalen.
Valberedningen och revisorerna kallas till detta sammanträde.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Bernt för gott fika.

Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare Ingvar Andersson, ordförande


