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Protokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Boken Sölvesborg torsdagen den 19 september. 

  

Plats:  Drottninggården Valjeviken  Protokoll nr 6 2019 

Närvarande:  48  medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Jan Eric Gustafson hälsade välkommen till höstens 

 första möte och vände sig speciellt till Percy Persson och  

 Sölvesborg-Mjällby Sparbanks nya vd Stefan Ohlson och 

 förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna skrivelser. 

§ 3 KPR - Kommunens pensionärsråd 

 Inger Ericsson har varit på kommunens KPR-möte. Distriktets 

 lokalpolis Max Staude höll föredrag. Man diskuterade tryggheten i 

 Sölvesborg i synnerhet för äldre och funktionshindrade. Påpekade 

 särskilt att aldrig lämna väska eller andra saker i bilen, inte ens för 

 några minuter vid t ex kyrkogården. Han rekommenderade att 

 skaffa ett scimningskort att ha i sin plånbok, som hindrar tjuven 

 att på en meters avstånd fotografera av korten i plånboken. 

 Banken bjuder på ett sådant! 

 Pratade om föräldraansvar. Polis Staude kommer gärna ut till ett 

 SPF-möte. 

 Inger ska till Ronneby för att diskutera de frågor hon tog upp på 

 SPF mötet. Eva från Ronneby ska åka till Malmö för att vidare- 

 befordra de synpunkter som framkommit, till IVO. 

 ............................................................................................. 
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§ 4 Medlemsrapportering 

 Vi är för närvarande 358 medlemmar. 

§ 5 Rese- och arrangörsrapportering 

 Anna-Lena Nilsson informerade om resa till 

 --modevisning hos Jansens i Karlshamn den 3 oktober. Buss avgår 

    från järnvägsstationen 15.40 och  Blekingeporten 15.45.

 -- visafton i Siretorps bygdegård den 6 november. 

 -- resa till julmarknaden på Kalmar slott den 29 november.                        

 -- om vårens tredagarsresa till danska Ærø  13-15 maj 2020. 

 Teckningslistor gick runt. 

§6  Studieansvarig 

 Birgit Tidstrand Jacobsson berättade om utflykten till 

 Gummagården i Norje.                               

 Önskade förslag till studiecirklar.   

§7 Övriga frågor 

 Hemsidan 

 -- Lars-Göran Berglund gav en liten utbildning på hur man på 

 Hemsidan kan få mycket information om SPF Boken, om vad som 

 händer och sker. Läsa protokoll etc. Skall försöka  få medlemmarna

 intresserade för det digitala. 

 Lars-Göran håller hemsidan uppdaterad. 

 -- Frågan om ändring av veckodag och förslag på aktiviteter tas 

 upp igen på nästa månadsmöte. 

§ 8 Avslutning 

 Jan Eric Gustafson tackade för visat intresse och 

 förklarade mötet avslutat. 

 ........................................................................................ 
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 -- Efter mötet presenterade sig Sölvesborg-Mjällby sparbanks nya 

 vd Stefan Ohlson sig själv och berättade om banken, "vi vill att 

 det ska va lite mer kul och spännande att bo och verka i 

 Sölvesborgs kommun".           

 Sparbanken är en fristående bank och ger tillbaka pengar till 

 bygden av vinsten, till olika arrangemang och aktiviteter. 

 -- Kaffe och god äppelkaka serverades innan vi fick "vandra genom 

 Östra Storgatan"  tillsammans med Percy Persson, han berättade 

 och visade gamla bilder, som väckte minnen hos många. Blommor 

 överlämnades till Percy. 

 Dragning på lotterierna. 

 Månadsmötet avslutades.  

 Sölvesborg den 19 september 2019 

 

 .......................................... ............................................ 

 Maj-Britt Larsson, sekreterare Jan Eric Gustafson, ordförande 

 

 


