
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 2019-06-05 kl. 9 hos Majlis Kjellson

Närvarande
Christer Henriksson, Bert-Inge Bertilsson, Anita Ingvarson, Majlis Kjellson, Torsten Martinsson 
och Ulla Nilsson

§ 59/19
Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 60/19
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Majlis.

§ 61/19
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 62/19
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 63/19
Rapporter
Caféträff med tipsrunda - 22 maj i Bölarp blev trevlig. Drygt femtio medlemmar var närvarande. 
Föredragshållaren Desirée Karlsson var sjuk men kommer troligen på annan träff i stället. 
Medlemsantal - vi har 240 medlemmar nu.
Ekonomi – god och under kontroll.
Motionsdans – 3 juni kom 103 betalande.

§ 64/19
Aktiviteter
Allsång Nebo 31 juli – Goa Grabbar leder allsången. Tält bokat, reses på förmiddagen, Bert-Inge 
sammankallar. Anita ordnar lotteriet. Christer kollar så att vi har tillgång till el och toalett. Ulla tar 
med bord och dukar till lotteriet samt annonserar i HP för 89 kr och LT Gula sidan för 165 kr. Ulla 
meddelar Lennart för inlägg på hemsidan.
 
Sockenresan 6 augusti – ordnas och genomförs av Torsten som även tar emot anmälningar på tel. 
60079. Ulla annonserar i HP 5 och 6 juli samt skickar information till de övriga föreningarna i 
samrådsgruppen, meddelar även Lennart för hemsidan.
Program: 
Avresa Veinge by kl 9, Timmergatan kl 9.10, gamla järnvägsstationen i Laholm kl 9.30. 
Ankomst till Köpinge gamla skola ca kl 10. Fika, visning av drönareflygning samt besök i 
tygloppisen TYG SAX PÅSE.
Lunch ca kl 12 vid Skogaby Golfbana.
Kl 13.30 besök hos hantverkarna Sten och Joar Nilsson i Hjörnered, gammal byggkonst visas och vi
besöker Joars affär med arbets- och fritidskläder.
Kl 15.30 Trädgårdsvandring med fika hos Johannessons i Göstorp. 
I mån av tid besöks Brosts familjegrav på Veinge Kyrkogård.
Avgift kr 275 inbetalas till vårt bankgiro nr 5128-4628 eller kontant i bussen.



Hemkomst ca 17.00. 

Temadag i Fågelsång – insamling av vinster till lotteriet pågår. Anita ordnar lotteriringar. 
Åke Sjö har hört av sig om vi vill att Malin och Marie kommer och uppträder med dem. Har bett 
honom kontakta Torsten Filipsson eftersom han sköter underhållningen. Ulla meddelar Lennart för 
inlägg på hemsidan.

Caféträff på biblioteket 2 oktober – Torsten kontaktar Mats Olofsson för att komma och tala om 
Laholms Tidning

Caféträff på biblioteket 4 december – ev. kontaktas Desirée Karlsson av Christer om hon har 
möjlighet att komma då. 

Turan -  Lennart kommer att ordna och genomföra den.

Falkenbergsrevyn 17 januari -20 kl. 15.30 – Torsten ordnar och genomför resan, avresa Veinge by
11.45, Timmergatan 12.00. Torsten tar emot anmälningar på tel. 60079. Pris kr 675,- inkl. mat och 
resa. Inbetalas till vårt bg 5128-4628, anmälan senast 15 december.

Trafikombudsutbildning  4 okt. - Torsten funderar på att åka dit.
 
Herresa i september – planering pågår.

Damresa -  Gun blir sammankallande.

§ 65/19
Övrigt
Lennart har meddelat att teaterresa till Kristianstad kan ordnas till hösten. Vi tänker vidare på detta.
Inget nytt för dagen från KPR. Christina informerade på caféträffen.
Tillsammans mot ensamhet – SKPF PRO SPF samarbetar. Studiematerial finns.

§ 66/19
Nästa möte
Nästa möte blir hos Anita den 14 augusti kl 14.

§ 67/19
Avslutning
Mötet avslutas och Majlis tackas för god fika.

…......................................................................... …........................................................................
Christer Henriksson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

….........................................................................
Majlis Kjellson



 


