
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 4 maj 2016 kl 14.00 hos Kenneth Hallberg.

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

§ 52/16
Mötets öppnande
Mötets ordförande Bert-Inge hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 53/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Kenneth.

§ 54/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 55/16
Föregående mötes protokoll
Föregående möte protokoll godkännes.

§ 56/16
Rapporter
Studieansvariga sammanställning
E-hälsa – välfärdsteknik Mona rapporterar från möte med Laholms kommun 27 april om 
provstudie

– frivillig kameraövervakning nattetid inom hemtjänsten
– GPS kan lånas
– nyckelfri hemtjänst på gång
– Caroline Strid kan komma ut och informera på träffar

§ 57/16
Skrivelser
Inget att behandla.

§ 58/16
Aktiviteter

– Distriktsmöte Generalsekreterare Per Sikström, anförande om pensioner och avgifter, 
Anita, Maj-Lis och Ulla deltar

– Ordförandemöte Bert-Inge och Kenneth deltar. Vaccination för bältros på gång, KPR-
utvärdering av måltider på gång inom distriktet till hösten, 18 maj utvärdering av Hemsidan 
och Lennart reser till Stockholm, olika aktiviteter, föredrag av Magnus Vernersson, 

– Samrådsmöte troligen 17 maj
– Temadag i Fågelsång, Åke Sjö och Berthil Andreasson, Eva Thorén samt ThorLeif 

Torstensson medverkar
– Håll Sverige Rent-kampanjen, 13 personer deltog och18 säckar skräp samlades in – ett bra 

resultat
– Vårfesten blev trevlig med bra mat och fin underhållning



– Folkhälsoträff 10 maj, deltagare ännu ej anmälda
– Caféträff med tipsrunda i Bölarp 18 maj, annons i HP 6 maj, Kjell-Yngve ordnar blommor

och tomatplantor som vinster till lotteri och tipsrunda, Kenneth sköter ljudanläggningen, 
Caroline Strid från Laholms kommun informerar om den nya tekniken, Anita ordnar frågor 
till tipsrundan, Åke Sjö och Berthil Andreasson underhåller

– Dam- och herresor förslag om IKEA-utställning för damresan
– Motionsdans i Fågelsång 16 maj, Inger och Anita deltar
– Allsång oklart om vi får vara vid Nebotornet eftersom det bytt ägare, Mona undersöker. Ev. 

kan allsången bli vid Bölarps Hemvärnsstuga istället.

§ 59/16
KPR
Mona rapporterar bland annat om planering av cykelbanor och cykelkartor

§ 60/16
Övrigt
Inget att behandla.

§ 61/16
Nästa möte
Nästa möte hos Anita 1 juni kl 14.00.

§ 62/16
Avslutning
Mötet avslutas och Kenneth tackas för god fika. 

…............................................................................ ….........................................................................
Bert-Inge Bertilsson mötets ordförande Ulla Nilsson sekreterare

….............................................................................
Kenneth Hallberg justerare

                                              


