
 

 

 

 

Protokoll Nr  2021-05   §50 - §66 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2021-11-18    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 29 damer och 18 herrar.     

 §   50 Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till Marcus 

Bernhardsson som berättar om Ostdanmark och Sydsverige. 

   

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

hos oss. 

   

      §   52 Värvar du en ny medlem under 2021 får du en lott från både SPF Seniorerna 

Mörrum och Riksförbundet. (När den nye medlemmen har betalt). Kontakta Inga 

så hjälper hon dig. 

    

 §   53 Nu överlämnade hon ordet till Inga-Lena och kören som sjöng några sånger.    

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

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

,   

 §   55 Nästa månadsmöte är torsdagen den 9 dec. Då kommer Håkan Windahl och 

Johan Harding att underhålla oss. Entrén den dagen är 70 kr. 

   

 §   56 Månadens sponsor är Olssons Blommor som också ger alla SPF Mörrums 

medlemmar 10% på inköp (förutom blomstercheckar) under november månad. 

   

 §   57 Boulen har kommit igång men det behövs fler spelare för att den ska fortsätta. 

Intresserade ombads kontakta Solbritt Schyberg. Utan fler intresserade läggs 

Boulen i malpåse och förhoppningsvis kan återuppstå när fler intresserade spelare 

finns i föreningen. 

   

 §   58 Ordförande rapporterade från senaste KPR-mötet där bl. a. en fråga om 

Boulehallen hade besvarats. Inga planer för ny Boulehall finns enligt Fritid. 

   



 

 

 

 

Däremot får de i uppdrag att undersöka om bättre/större lokaler finns tillgängliga 

i kommunen dit ev. Boulehallen kan flytta. Man har klagat på att det är dålig 

uppvärmning i den befintliga och ont om plats ibland eftersom det är den enda 

inomhusplatsen för Boule i Karlshamns kommun. 

 §   59 Föreningen har varit på studiebesök i Svängsta den 12 november, först gemensam 

lunch på Kvarnen och sen besök hos Åke Johansson. Det var mycket intressant 

att se Åkes tekniska hjälpmedel och lösningar för att underlätta för rörelse-

hindrade personer. 

 

   

 §   60  Datacaféet hade sitt första möte 3 november, fortsätter 25/11 och 6/12.    

 §   61 Utfärden till Östra Blekinge är planerad till den 12 maj 2022. Anmälningslista 

läggs ut första månadsmötet efter nyår. 

   

 §  62 Nästa års Folkhälsovecka infaller 16-20 maj. Ordförande bad alla komma med 

idéer på program som vi kan ha den veckan. 

   

 §   63 Nästa Styrelsemöte har vi den 3 januari 2022. Kl. 10.00.    

 §   64 Ordförande överlämnade ord och bild till Marcus Bernhardsson som berättade 

om Ostdanmark och Sydsverige. Gränserna flyttade fram och tillbaka, ibland var 

Blekinge svenskt, ibland danskt, det var svårt att veta vem man skulle vara lojal 

mot. Det var mycket intressant det han berättade. 

   

 §  65 Inga tackade Marcus Bernhardsson för ett intressant föredrag och inbjöd till 

kaffesamkväm med kakor från Rockos.  

   

 §  66 Ordförande drog vinnarna på presentkorten från Ohlssons Blommor och övriga 

vinster och påminde om december månads möte den 9 december då entrén är 70 

kr för alla, inklusive kökspersonalen. 

   

  Vid protokollet:                                            Justeras:    

      

      

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


