
                     1/3 
 

Protokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Boken Sölvesborg torsdagen den 14 november. 

 

Plats: Nya matsalen på Valjeviken                 Protokoll nr 8  2019 

Närvarande: 29 medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Jan Eric Gustafson hälsade välkommen till 

 månadsmötet och vände sig särskilt till dagens gäst 

 trubaduren Leif C Thuresson från Karlshamn, som ersatte 

 Sofia Lenninger, som ställt in föredraget hos SPF.     

 Lennart Lindqvist har lagt ner mycket tid på att hitta en 

 ersättare. 

 Noterbart är att Sofia Lenninger dagen innan varit i 

 Sölvesborg och föreläst om Gunnar Asplund, där troligtvis 

 många SPF-medlemmar varit, varför dagens låga närvaro 

 var märkbar hos SPF. 

§2 Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna skrivelser. 

§3 KPR - Kommunens pensionärsråd. 

 Inger Eriksson hade inget nytt från KPR. 
 Information om demensboendet i Ljungaviken. Frösunda 
 information.  Personaltätheten  2 personal/10 boende. 
 Falkalyckan läggs ner.    .................................................... 
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§4 Medlemsrapportering            

 Vi är för närvarande 390 medlemmar. 

§5 Rese- och arrangörsrapportering 

 Bertil Nilsson informerar om resan till julmarknaden  på 

 Kalmar slott den 29 november. Det finns platser kvar i 

 bussen.  Kostnad 300 kr.  

 Resan till Ærø 13-15 maj. Bertil har bokat färja, hotell och

 guide. Resan går genom Sjælland och Fyn till Svendborg, 

 därefter en och en halv timmes båttur till Ærø. Guidning 

 på ön och rundtur i staden. Kostnad 4.300 per person.  

§6 Hemsidan 

 Lars-Göran Berglund berättar om att det finns mycket 

 "matnyttigt" på hemsidan. Visar en del bilder.        

 Lars-Göran lägger ner mycket arbete med hemsidan, som 

 är mycket informativ. 

§7 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

§8 Avslutning 

 Jan Eric Gustafson tackade för visat intresse och 

 förklarade månadsmötet avslutat.  

 ....................................................................................... 
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 Dagens underhållare trubaduren Leif C Thuresson            

 framförde ett mycket trevligt program "sång genom 

 Sverige".  

 Som vanligt avslutades mötet med lottdragning. 

 

 Jan-Eric Gustafson hälsade medlemmarna välkomna till 

 julmiddagen den 12 december. 

 Sölvesborg den 14 november 

 

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

 Maj-Britt Larsson, sekreterare Jan Eric Gustafsson, ordförande 


