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Protokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Boken Sölvesborg torsdagen den 17 oktober. 

  

Plats:  Nya matsalen på Valjeviken  Protokoll nr 7  2019 

Närvarande:  50  medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Jan Eric Gustafson hälsade välkommen till 

 månadsmötet och vände sig speciellt till dagens gäster kardiolog 

 Thomas Pettersson och musikern Ingemar Nilsson och 

 förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Inkomna skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser. 
 
§ 3 KPR - Kommunens pensionärsråd 
 Inger Ericsson har varit på kommunens KPR-möte om "vård man 
 behöver".  
 Inga frågor eller synpunkter hade framkommit som kunde 

 vidarebefordras till IVO, Inspektion för vård och omsorg. 

 Inger rapporterade från mötet på Soft Center i Ronneby där 

 Sparbanken informerade om förekommande bedrägerier och 

 påpekade att alltid vara vaksam. Anmäl alltid till Polisen.   

 Romansbedrägerier förekommer.  Logga aldrig in på annans 

 uppmaning. Ha aldrig bankkort där du har pengar, använd faktura 

 eller betal/ kreditkort om man handlar på nätet.                             

 Ha lite kontanter hemma.  Medlemmar i Sparbanken har Id-skydd.     

 Blekingetrafiken informerade om nya bestämmelser i trafiken. 

 Nya kort och rabatter som gäller fr o m 15 december.            

 Lars-Göran Berglund har på Hemsidan länkar till Blekingetrafiken 

 samt till Skånetrafiken.     ............................................................ 
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§ 4 Medlemsrapportering 
 Vi är för närvarande 390  medlemmar. Vi hälsar fyra nya 
 medlemmar välkomna. 
 
 § 5 Rese- och arrangörsrapportering 
 Anna-Lena Nilsson informerade om  
 -- Teaterresan till Guys and Dolls.         
 --  resa till julmarknaden på Kalmar slott den 29 november.                        
 --  om vårens tredagarsresa till danska Ærø  13-15 maj 2020. 
  
§6 Hemsidan  
 Lars-Göran Berglund håller hemsidan uppdaterad och har på 
 hemsidan allt om Blekingetrafiken samt Skånetrafiken.    
   
§7 Övriga frågor 
 -- Frågan om ändring av månadsmötesdag avgjordes medelst 
     handuppräckning, där flertalet medlemmar röstade på att 
     fortsätta med tredje torsdagen, som vanligt, vilket klubbades. 
 --Förslag på aktiviteter kan lämnas till styrelsen. 
 --Irene Lindén informerar om visafton i  Siretorps bygdegård den  
    6 november där trubadur Torsten Arnbro sjunger och spelar. SPF 
    bjuder på bussturen.   
 --Aktivitetsgruppen anordnade tidigare besök på Gummagården, 

    till Jansens och nu till Siretorps Bygdegård. Man funderar på 

    någon aktivitet på kvällstid.                                                                    

 --Rapport från modevisningen på Jansens i Karlshamn där nästan 

    femtio medlemmar deltog.  Aktivitetsgruppen hade ordnat 

    denna. Några medlemmar var charmanta mannekänger som 

    visade höstmodet. Före modevisningen åt vi en delikat buffé på 

    Thairestaurangen. Alla nöjda och glada efter en trevlig kväll. 

§8 Avslutning 

 Jan Eric Gustafson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

 avslutat. 

 .......................................................................................... 
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 Efter mötet presenterade sig kardiolog Thomas Pettersson och 

 musikern Ingemar Nilsson och höll en föreläsning i ord och ton. 

 Thomas Pettersson höll en mycket intressant föreläsning om vårt 

 hjärta och Ingemar Nilsson kompletterade med sånger om hjärta 

 och smärta. 

 Man avslutade med "Vad är viktigt" - bland annat  

 * Njut av livet - det är kort. 

 * Carpe diem quam minimum credula pestero - (fånga dagen, lita 

     ej på morgondagen) 

 * Måttfullhet. 

 * Fysisk aktivitet. 

 * Gott skratt förlänger livet. 

  

  Under mötet serverades kaffe, fralla och vaniljhjärta, samt 

 avslutades med dragning på lotterierna. 

 Sölvesborg den 19 september 2019 

 

 .......................................... ............................................ 

 Maj-Britt Larsson, sekreterare Jan Eric Gustafson, ordförande 

 

 


