
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 6 april 2016 kl. 14.00 hos Ulla Nilsson.

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

§ 40/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 41/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 42/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 43/16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 44/16
Rapporter
Bilköp erbjudande med rabatt från Hedins Bil, avser Nissan Qashqai i olika utföranden
Magasinet Sextiofem nytt nummer i april för utdelning.
Temadagen troligen skall Thorleif Torstensson underhålla.
Vandringarna fortsätter och LT har varit ute för reportage. 
Caféträffen med föredrag av Benny Nilsson blev uppskattad.

§ 45/16
Skrivelser
Skrivelser har kommit från Scendraget, Livslust och Vuxenskolan.

§ 46/16
Aktiviteter
Årsmöte för Distriktet 14 april på Katrineberg. Anita, Majlis och Ulla deltar.
Ordförandemöte på Katrineberg 27 april, Bert-Inge och Kenneth deltar.
Samrådsmötet 3 maj flyttas troligen.
Håll Sverige Rent-kampanjen pågår och vi plockar skräp 19 april kl. 09.00 och bjuder på grillad 
korv efteråt. Annons 8 april i HP med uppmaning om att reflexväst medtages. Mona ordnar korv 
och bröd samt säckar. Kenneth ordnar grillkol, Anita ordnar dricka, kaffe, ketchup och senap. 
Grillning sker hos Ulla i Lilla Tjärby. 
Vårfest 22 april, vi dukar om möjligt på torsdagen, Kjell-Yngve kollar. Pris per person 250,-, vi 
serverar ägg- och sillsmörgås, inbakad fläskytterfilé, kaffe med choklad, korv med bröd som 
nattmat. Görild och Margareta ordnar maten, Sune och Lennart underhåller för kr 5.500. Kenneth 
ordnar drinkmuggar och Kjell-Yngve ordnar champagne samt tar med korgmöblerna. Ulla ordnar 
15 blommor till bordsdekoration och lotteri samt en större blomma till Bingotävlingen. Lennart 
ordnar sånghäfte och Ulla skriver ut. Inger har med lotterivinster.
Folkhälsa möte Katrineberg 10 maj, deltagande anmäles senare.



Caféträff i Bölarp med tipsrunda 18 Maj. Inger kollar om Kane Bengtsson kan underhålla enligt 
gratiserbjudande vi fått. Anita ordnar frågor och beställer kaffebröd. Annons i HP 6 maj. 
Damresan i september, förslag finns på IKEA-utställning.

§ 47/16
KPR
Inbjudes att deltaga i samrådsmötena, i bokstavsordning med början med representant från Hishult.
Mona informerar, funderingar om

– biblioteken för seniorer
– trafikmiljöpolicy
– cykelbaneplanering
– bemanning i sommar inom äldreboende m.m.
– byggnadsplaner för seniorboende
– LOV, mat, hemtjänst

§ 48/16
Hemsidan
Nya hemsidan klar till nästa år.
Bouledistrikstävlingen läggs ut på hemsidan.

§ 49/16
Övrigt
Inget att rapportera.

§ 50/16
Nästa möte
Nästa möte hos Kenneth 4 maj kl. 14.00.

§ 51/16
Avslutning
Mötet avslutas och Ulla tackas för god fika.

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

….....................................................................
Mona Persson justerare


