
             

 

Protokoll Nr 2022-02  §16  - §30  fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2022-03-10    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 24 damer och 14 herrar    

 §   16 Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till dagens 

underhållare som var 3-G men på grund av sjukdom var de bara två men det 

märktes inte, för de spelade och sjöng som de hade varit tre. 

   

 §   17 Månadens sponsor är Hässleby semesterboende på Öland.Vinnarna får komma 

överens med Mats Jeppsson när ni vill boka. Ytterligare vinster, två presentkort 

på Christins Konditori mm. Föreningen skänker hela lotterikassan till UNICEF 

för att stödja Ukrainas folk. Vår insats dubbleras genom att Akelius Foundation 

som ger samma belopp. 

   

      §   18 Vi har fler inbjudningar som ni kan anmäla er till. Distriktet inbjuder alla 

intresserade till en temadag den 5 april i Ronneby om hörselnedsättning. 

Intresserade kan anmäla sig till Inga. 

   

 §   19 I entrén fick ni programmet för Folkhälsoveckan 16 – 20 maj. Eftersom vissa 

aktiviteter har max antal deltagare är det även här viktigt att du anmäler dig så 

fort som möjligt. Vem du ska anmäla dig till står på programmet. 

   

 §   20 Även i år kommer vi söka sponsorer till Folkhälsoveckan och vad vi får in från 

våra sponsorer kommer att lottas ut bland deltagarna. Därför är det viktigt att 

varje aktivitetsledare håller koll på vilka som deltagit. 

,   

 §   21 Vi planerar ett studiebesök hos Studieförbundet Vuxenskolan i Mörrum för 

föreningen den 1 april. Vi samlas på Kronolaxen kl.13.30 för gemensam lunch 

(var och en betalar för sig). Sen går vi upp till SV-lokalen mitt i byn för 

information, underhållning, kaffe och kaka klockan 15.00. Anmälningslista 

cirkulerar vid kaffet. 

    

 §   22 Anmälningslistan för utfärden till Östra Blekinge cirkulerar under kaffet.    



             

 

 §   23 En ny manual för att ladda ner och använda SPF- appen finns nu på vår webb. Vi 

har fått använda en manual som SPF-Kamraterna i Örebro har gjort som vi tyckte 

var bättre än den som fanns. Ordförande hoppas att du laddar ner SPF-appen och 

håller dig uppdaterad. 

   

 §   24 Datacafféet har sin tredje och sista samling i morgon, fredag klockan 10.00 – 

12.30 . Där kommer vi att hjälpa till med att ladda ner den om du inte redan har 

den. 

   

 §   25 SPF sommarfest äger rum i Bellevueparken den 6 sept. Förmodligen mellan 

10.00 – 16.00. 

    

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

kökspersonalen. 

   

 §   27 Politikerutfrågning på Soft Center i Ronneby den 25 mars kl.10.00 -12.00. Alla 

välkomna. 

    

 §   28 På senaste styrelsemötet beslutade vi att fortsätta även i år med medlemsvärvning 

som inte gör er lottlösa. Förbundet delar ut en Sverigelott till var och en som 

värvar en ny medlem och föreningen en trisslott när ny medlem betalt sin 

medlemsavgift. 

   

 §   29  Nästa månadsmöte blir den 7 april. Då kommer Ingmar Skogar att visa bilder 

och berättar om Indien - Djungelbokens värld. Alla hjärtligt välkomna. 

   

 §   30 Kaffesamkväm i underhållarnas paus, mycket prat! Sen fortsatte 3G att sjunga 

och spela. De avslutade med att sjunga ” I natt jag drömde”, något som vi alla 

önskar, dvs fred på jorden. Ordföranden tackade alla för så generöst köpt lotter 

vilket betyder att 4000 kr sänds från föreningen till Ukraina och Akelius 

Foundations skickar samma belopp. Hon tackade alla som kommit hit och lyssnat 

på två goa grebbor som underhöll oss med sång och musik. Vi avslutade med 

lotteridragning. 

   

  .    

                                                        

                                    

      

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


