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Protokoll Nr 2022-03   § 31 - § 43 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 Dag: 2022-04-07    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 24 damer och 11 herrar    

 §  31 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till dagens 

underhållare Ingmar Skogar som berättar om Indien och Djungelbokens värld. 

   

 §  32 Månadens sponsor är Ljngsleds Plantskola i Mörrum. Vi lottar ut två st. 

presentkort från vår sponsor i dag samt morötter mm skänkta av medlemmar. 

   

      §  33 Vi har inte fått besked om när/var bussen hämtar i Mörrum för Vårfesten i 

Hällevik den 10 maj. Vi hoppas på fler platser eftersom vi har intresserade på 

väntelista. Besked ska komma efter den 13 april. De som anmält sig och fått 

besked att de har en plats ska före den 30 april betala in 200 kr per person till vår 

förenings bankgiro 265-1172. 

   

 §  34 Vi cirkulerar anmälningslistan till bussutfärden till Östra Blekinge 12 maj. 

Bussen hämtar på hållplatsen utanför Stålagården kl. 8.45. Förmiddagsfika på 

Äggaboden, vandring i Kristianopel med guide och färd längs med kustvägen 

tillsammans med guiden, lunch på Skeppsgossen och eftermiddagsfika på 

Mandeltårtan i Ronneby - allt detta för 600 kr. per person. Du som redan har 

anmält dig, hoppas du har betalt in din avgift till föreningens bankgiro. 

   

 §  35 I entrén ligger programmet för Folkhälsoveckan 16 – 20 maj. Eftersom vissa 

aktiviteter har max antal deltagare är det viktigt att du anmäler dig så fort som 

möjligt. Vem du ska anmäla dig till står på respektive aktivitet. Programmet 

ligger även på distriktets webb och andra föreningars program ska också läggas 

ut på distriktets webb så att medlemmar kan delta inte bara i egen förenings 

aktiviteter utan även i andra föreningar i Blekinges aktiviteter. 

   

 §  36  Även i år har vi sponsorer till Folkhälsoveckan och vi kommer att lotta ut 

sponsorernas presentkort/gåvor bland deltagarna. Därför är det viktigt att varje 

aktivitsledare håller koll på vilka som deltar. Vi kommer att ta bilder på er när ni 

deltar och ni kommer att få ett formulär att skriva på att ni godkänner att vara 
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med på bild. VIKTIGT: ni säger ifrån om ni inte vill vara med på bild. Bilderna 

kommer att användas i samband med vår förenings webb, artiklar och 

marknadsföring av föreningen.   

 §  37 Vår kökslista cirkulerar,vi behöver alltid ha hjälp i köket vid våra månadsmöten, 

4 st. som den dagen inte behöver betala inträde. Första tillfället är månadsmötet i 

juni. 

    

 §  38 SPF sommarfest äger rum i Bellevueparken den 6 sept, förmodligen kl 10 – 16. 

Reservera dagen i kalendern redan nu. Mer information kommer. 

   

 §  39 Vi fortsätter även i år med medlemsvärvning som inte gör er lottlösa. Förbundet 

delar ut en Sverigelott till var och en som värvar en ny medlem när medlemmen 

ha betalt avgiften. Kontakta Inga så hjälper hon till att ansöka. Dessutom får du 

en trisslott från föreningen. Har du någon granne, vän, bekant, kusin eller 

arbetskamrat som skulle vara intresserad av att bli medlem i vår förening? Ta 

med dig hem en broschyr som ligger i entrén. Första mötet man går på är gratis, 

säg bara till att hen är ny. 

   

 §  40 Nästa månadsmöte i Ådalskyrkan är 9 juni när Gunilla Aquilon Elmqvist berättar 

och visar bilder om hur det är att vara ”Präst på irländska landsbygden”. Till detta 

månadsmöte behöver vi kökspersonal. 

    

 §  41 Sparbanken delar ut en hundralapp till den förening du väljer när du bokar ett 

möte, ”Ge en hundring till din förening”. 

   

 §  42 Nu överlämnades ord och bild till Ingmar Skogar att berätta om Indien och 

Djungelbokens värld. Det var mycket intressant att lyssna på och titta på hans 

fina bilder. 

                   

 §  43 Därefter blev det kaffe med goda kakor och lotteridragning med många fina 

vinster. Ordföranden tackade alla för att de hade kommit till mötet och förklarade 

mötet avslutat. 

   

  Vid protokollet:                                             Justeras:    

      

    .                                       

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


