
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 10 augusti 2016 kl.14.00 hos Mona Persson.

Närvarande
Anita Ingvarson, Bert-Inge Bertilsson, Inger Johansson, Mona Persson och Ulla Nilsson.

§ 75/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 76/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 77/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 78/16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes, kommer att justeras av Kenneth senare eftersom han ej var 
närvarande vid mötet.

§ 79/16
Rapporter
Förbundet har skickar ut Seniorernas konsumentpolitiska program med bl.a. skiss för seniorrespekt  
på remiss och vi skall svara.

§ 80/16
Skrivelser
Inget att behandla.

§ 81/16
Aktiviteter
Temadag 24 augusti börjar kl 13.30 och vi samlas 10.30. Dukning 23 aug. kl 18, Anita, Bert-Inge 
och Ulla deltar. Vi tar upp inträde samt lämnar inträdeslott. Vi lånar stolar och bord av Veinge 
Hembygdsförening och tar med den 23 aug. Rönn till borden tar vi också med.  
Motionsdans i Fågelsång 29 aug., Mona, Lennart och Inger ansvarar. 
Cafeträff i oktober handlar ev. om fallolyckor. Vi kontaktar Jan Järre för ev. medverkan.
Neboallsången blev uppskattad och ca 150 personer deltog. 

§ 82/16
KPR
Förslag på saker som kan tas upp är ändring av boulesittplats vid Folkhälsocentrum i Laholm och 
vilka föreningar som uppmärksammas i Laholms kommun. 

§ 83/16
Hemsidan
Utbildning på nya hemsidan i november.

§ 84/16



Övrigt
Damresa 21 sep. till IKEA-museet i Älmhult, guide medverkar. Mat på golfklubben i Älmhult. 
Besök på varuhuset och antikbod. Fika ingår. Annons 26 aug. i HP. Anm. från 30 aug. till Mona. Kr 
450,-.
HerrResa till Lindab under september. Lunch på restaurangskolan i Ängelholm. Ytterligare 
programpunkt tages fram.

§ 85/16 
Nästa möte
Gullbrannagården, planeringsdag 13 sep. kl. 9.

§ 86/16
Avslutning
Mötet avslutas och Mona tackas för god fika. 

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

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


