
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 2 mars 2016 kl 14.00 hos Inger Johansson.

Närvarande
Anita Ingvarson, Kenneth Hallberg, Inger Johansson, Kjell-Yngve Kjellson, Mona Persson och Ulla
Nilsson.

§ 28/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 29/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inger.

§ 30/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 31/16
Föregående mötens protokoll
Föregående mötesprotokoll från 10 februari, årsmötesprotokoll från 15 februari samt protokoll från 
konstituerande möte 15 februari godkännes. 

§ 32/16
Rapporter
Vid årsmötet insamlades namn för att stödja Hemtjänstupproret. Anita har redovisat namnen vidare 
till förbundet.

§ 33/16
Skrivelser
Inget att rapportera.

§ 34/16
Aktiviteter
Samrådsmöte i Laholm 8 mars, Anita och Ulla deltar.
Dans 7 mars i Våxtorp, Inger, Anita och ev. Lars Thorsen ansvarar.
Caféträff 23 mars i Veinge Bibliotek, Mona beställer 60 kakor av Johannessons, Inger har med 
lotterivinster, Ulla beställer och hämtar 15 blommor samt tar med mjölk, te, socker och saft.

§ 35/16
KPR
Mona informerar om 
Karolin Jansson från kommunen informerar om demens och demensboende  
demensteam arbetar
96 bifall, 2 avslag och 1 delavslag redovisats för boendeplatser 2015
behövande skall söka och överklaga vid ev. avslag
två rätter på boendena fungerar bra, de som behöver specialkost erbjuds en rätt 
urininkontinens, hjälpmedel och utbildad sköterska 
LOV, löpande ansökningstid
seniordag ej 2016, syfte och hur nästa skall genomföras diskuteras.



§ 36/16
Hemsidan
Nya hemsidan klar i höst, utbildning pågår.

§ 37/16
Övrigt
Vårfest 22/4 kr 250 per person, annons i HP 18/3
Dans i Våxtorp och Fågelsång som vi ansvarar för, styrelsemedlem med resp. deltar utan kostnad 
Caféträff  i Bölarp, Inger frågar Björn Hellberg om medverkan
Kristianstads Teater bröd. Lejonhjärta, troligen inte aktuellt för oss 

§ 38/16
Nästa möte
Nästa möte hos Ulla 6 april kl. 14.00.

§ 39/16
Avslutning
Mötet avslutas och Inger tackas för god fika.

…...................................................................... …..................................................................
Anita Ingvarson ordf. Ulla Nilsson sekr.

….....................................................................
Inger Johansson justerare

 


