
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 1 juni 2016 kl 14.00 hos Anita Ingvarson.

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

§ 63/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 64/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Kenneth.

§ 65/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 66/16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 67/16
Rapporter
Medlemsutveckling för närvarande 224 medlemmar, 3 nya och 2 avlidna.
Ordförandedagen distriktsordföranden höll anförande om pensioner och olika grupper samt 
meddelade att nya hemsidan skall starta 1 dec.
Folkhälsodagen tema var trygghet – otrygghet och polis deltog. Föreläsning om demens samt 
information om pågående försök att införa mammografi även efter 74 års ålder.
Inkontinensinformation hålles i Våxtorps Bygdegård av Johanna Björk den 2 nov., gemensamt för
SPF Seniorerna i södra Halland.

§ 68/16
Skrivelser
Medlemsvärvning utskick till åldersgruppen 65-70 år, vi får adresser. Utskick även till 70-åringar.

§ 69/16
Aktiviteter  
Allsång vid Nebotornet Mona ordnar Nebotornet. Kenneth och Mona ordnar utställning  
”Midsommarfirande vid Nebotornet”, skärmar lånas av Hembygdsföreningen, Kenneth bidrar med 
tält. Allsång leds av Citykören med musiker för kr 1.000, milersättning och kaffe. Tält för kören 
lånas av Skogaby Bollklubb för 500,-, flera personer kommer att hjälpa till med förberedelserna. 
Annonsering i både HP och LT 1 juli, annonser snarlika förra årets. Annons under Föreningsnytt 15 
juli. Inger ordnar lotteri, Kjell-Yngve, Mona och Ulla ordnar en del vinster.
Motionsdans i Fågelsång 20 juni, Anita och Inger ansvarar, gärna flera av oss.
Almanackan och planering för 2017 Bert-Inge kollar så att vi kan planera i Gullbranna 13 sep. 
 
§ 70/16
KPR
Inget nytt.



§ 71/16
Hemsidan
Utbildning för nya hemsidan blir i slutet av september. Igångkörning 1 december.

§ 72/16
Övrigt
Fallskadorna minskar något, ca 70 000 vårdas årligen för fallskador. Kan vara lämpligt ämne för 
caféträff 5 okt.

§73/16
Nästa möte
Nästa möte hos Mona 3 augusti kl. 14.00.        /Ändrat till 10 augusti/

§ 74/16
Avslutning
Mötet avslutas och Anita tackas för god fika.

….........................................................................       …......................................................................
Anita Ingvarson ordförande                                                   Ulla Nilsson sekreterare

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


