
 

 

 

 

Protokoll Nr  2021-04   § 37 - § 49   fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 21-10-14    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 34 damer och 15 herrar.     

 §   37 Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till Roland 

Johnsson som visade oss blommor och hur man binder buketter som han sedan 

sålde lotter på och lottade ut. 

   

 §   38 Hon hälsade även tre nya medlemmar välkomna och hoppades att de ska trivas 

hos oss. 

   

      §   39 Värvar du en ny medlem får du en lott från både SPF Seniorerna Mörrum och 

Riksförbundet. (När den nye medlemmen har betalt) 

    

 §   40 Medlemsavgift som betalas under oktober-december 2021 gäller för hela 2022.    

 §   41 Lägg in om E-faktura via din internetbank för din medlemsavgift så sparar SPF 

både miljön och portot. Ska göras senast 2021-12-31. 

,   

 §   42 Nästa månadsmöte är torsdagen den 18 november. Då talar Marcus Bernhardsson 

om ”Ostdanmark och Sydsverige”.  

   

 §   43 Styrelsen hade möte den 13 oktober och beslöt starta en studiecirkel ”Datacafe”. 

Lista för anmälan finns i entrén och kan göras till ordföranden. 

   

 §   44 Programkommittén som också träffades den 13 oktober bestämde ett studiebesök 

i Svängsta hos Åke Johansson 12  november. Åke gör hjälpmedelsmöbler. Vi 

samlas vid restaurang Kvarnen kl. 13.00 och äter gemensam lunch först. 

Anmälningslista finns i entrén och kan göras till ordföranden. 

   

 §   45 Programkommittén planerar för en dagsresa till Östra Blekinge till våren. Hur    



 

 

 

 

många är intresserad av en resa gav många uppsträckta händer. 

 §   46 Boulen har kommit igång igen nästa tillfälle är den 20 oktober och varje onsdag 

därefter: Både nybörjare och inbitna spelare är välkomna. Har du frågor gå till 

Solbritt Schyberg. 

   

 §   47 Listan för hjälp i köket går runt under kaffet, två personer saknas till listan. til   

 §   48 Nästa Styrelsemöte har vi den 3 januari 2022. kl. 10.00 i Ådalskyrkan.    

 §   49 Ordföranden tackade alla för att de hade kommit och hon tackade Roland 

Johnsson för en givande information om alla blommor som han hade med sig och 

de fina buketter som han sedan lottade ut till de som hade köpt lotter.. 

   

      

  .    

      

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


