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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Trögd hållet i Vikinghallen den
22 maj 2019.

Närvarande: Monica Johansson, ordförande
Sture Pettersson, vice ordförande
Else-Britt Andersson, kassör
Kerstin Ryman, vice sekreterare
Ingvar Bergdahl, webansvarig
Mona Ahlberg, styrelseledamot
Bengt-Olof Lennartsson, ersättare
Ingemar Andersson, ersättare
Bengt Palm, representant samrådet och KPR

§ 26
Ordföranden Monica Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 27
Den upprättade dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 28
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 29
Ekonomi: Kassör Else-Britt Andersson redogjorde för det fortsatt stabila ekonomiska läget och 
delade ut underlag. Sponsoravtalen med Millis Kiosk och Bensin samt med Stenteknik har 
avslutats, då företagen upphört. Sponsoravtalet med Sparbanken ännu ej klart.

§ 30
Verksamheten:
Genomförda aktiviteter: Föredraget om sömnapné med påföljande hemlagad strömming och 
potatismos i Trögdsgården den 10 april lockade drygt 40 medlemmar. 14 medlemmar deltog i 
morgonpromenad med Tom Norling den 15 maj.
Kommande aktiviteter: Hemliga resan planerad till den 12 juni kommer att senareläggas. 
Annons med upplysning om detta kommer i EP på fredag den 24 maj.

§ 31
Boulesektionen: Ena gaveln har rödmålats. Rullgardiner har satts upp i stället för persienner, det 
fungerar bra och ser snyggt ut.
För att minimera snubbelrisken beslutar stämman att en kritmaskin för markering av banorna 
införskaffas till en uppskattad kostnad av 5.000 – 6.000 kronor.
10 st nya västar är beställda.
Stämman beslutar att hallens 20-årsjubileum slås ihop med sillunchen den 3 augusti. Sture 
Pettersson kommer att berätta om hallens tillkomst.
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§ 32
Rapporter: Den 11 september är vi värdar för samrådet. Hembygdsgården är bokad. Bengt Palm 
står för visning av Veckholms kyrka. Därpå blir det mötesförhandlingar följt av lunch.
Bengt Palm och Mona Ahlberg deltar vid Samrådet senare idag.
Sture Pettersson har deltagit i polisens seniorråd. 

§ 33
Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§ 34
Nästa sammanträde: Datum för nästa styrelsesammanträde fastställs vid sillunchen den 3 
augusti. 

§ 35
Mötets avslutande: Ordföranden Monica Johansson avslutade mötet och önskade alla en trevlig 
sommar.

Dag som ovan

………………………………… …………………………………….
Monica Johansson Kerstin Ryman
Ordförande Vice sekreterare
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