
 

 

 

 

Protokoll Nr  2022-01   § 1 - § 15   fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2022-02-10    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 19 damer och 11 herrar     

 § 1 Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till dagens 

föredragshållare Stephan Bengtsson.  

   

 § 2 Röda Korset behöver hjälp på Kupan i Karlshamn, tisdagar mellan 13.00 – 17.00. 

Kontakta gärna Inga-Lena Johansson. 

   

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

Riksförbundet. (När den nye medlemmen har betalt). Ta en broschyr om 

föreningen och ge till ev ny medlem. 

    

 § 4 KPR. Äldredagen behöver någon i arbetsgruppen. Ordförande informerade om 

senaste KPR-mötet där man bl a fick information om hur regionen och 

kommunen arbetar i en grupp för att minska att patienter återinskrivs på sjukhus 

inom 30 dagar. 

   

 § 5 Bussresa till Östra Blekinge planeras i maj. Anmälningslista cirkulerar på mötet. ,   

 § 6 Månadens sponsor är Himla Fötter i Mörrum.    

 § 7 Kökslistan cirkulerar på mötet. Vi behöver 4 st .till varje möte, gratis inträde.    

 § 8 Nästa Styrelsemöte har vi den 14 febr. kl. 10.00. Har du något att ta upp, kontakta 

någon i styrelsen. 

   

 § 9 Revisionen är klar och likaså ansökan om bidrag till kommunen.    

 § 10 Årets program är klart och delas ut på detta möte, övriga får det via 

handutdelning, föreningen tackar redan nu de medlemmar som hjälper till att 

   



 

 

 

 

spara porto. Några är vi tvungna att skicka via post. 

 § 11 Promenadprogrammet är klart, utskrift finns att hämta.    

 § 12 Ordförande lämnade ordet till Stephan som i ord och bild berättade så intressant 

om Rwanda och dess folk. 

   

 § 13 Därefter följde kaffesamkväm med semla och mycket prat.    

 § 14  Lottdragningen gjorde två medlemmar glada som fick ett presentkort var hos 

Himla Fötter för full behandling. 

   

 § 15 Ordföranden tackade alla för att de hade kommit och påminde om nästa 

månadsmöte den 10 mars. Då underhåller 3G.  
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Vid protokollet:                                           Justeras: 

 

 

 

   

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


