
SPF seniorerna Trögd Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte i SPFseniorerna Trögd 2019-03-27 i Hembygdsgården Veckholm

Närvarande: Monica Johansson ordförande

Sture Pettersson v ordförande

Else-Britt Andersson kassör

Marianne Andersson sekreterare

Kerstin Ryman v sekreterare

Ingvar Bergdal Webansvarig

Mona Ahlberg styrelseledamot

Ingemar Andersson ersättare

Bengt-Olof Lennartsson ersättare

Bengt Palm repr i KPR och samrådsgrupp

§ 18

Ordförande öppnade mötet 

§ 19

Föredragningslistan godkändes

§ 20

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 21

Information från kassören

Det har kommit nya regler från banken när det gäller tecknande av föreningen. Ordföranden och kassören går 
igenom dokumentet och fyller i det.

Det kommer att byggas 3 villor med fristående garage på fastigheten Veckholm 1:1. Kommer inte att påverka 
verksamheten i boulehallen

Aktivitetsbidrag från Vuxenskolan för 2017/2018 kommer att erhållas med 2500 kronor.

Budgetrapport för första kvartalet redovisades.

§ 22

Rapport från Ordföranden

Föreningen har fått en inbjudan till en trafiksäkerhetsdag i maj. Ordförande pratar med trafikansvarig om ev 
deltagande.

På månadsmötet den 10 april blir det en föreläsning om sömnapné från Hjärt/Lungfonden. Föreläsningen är gratis. 
Det kommer även att serveras en påskbuffé på mötet.

Distriktsårsmötet hålls den 2-3 april. Ingen från föreningen kommer att delta.



Efter diskussion om firandet av boulehallen 20 år så överläts det till styrelsen för boulen att komma med förslag på 
aktivitet och tidpunkt för firandet. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte.

§ 23

Byggnation

Bengt-Olof redogjorde för aktuella reparationer på boulehallen.

Målning av södergaveln kommer att göras under vår/försommar.

Persiennerna i fönstren mot Millis behöver bytas ut. Sture undersöker om det finns billigare och hållbarare alternativ

§ 24

Övriga frågor

Bengt Palm redogjorde för samrådsmötet med Enköping-Heby-Håbo som han och Mona varit på.

Ett önskemål är att septembermötet hålls av SPFseniorerna Trögd. Något vi samtyckte till. Bengt jobbar vidare med 
frågan.

Bengt och Mona är också representanter i KPR som är en kommunal grupp från olika organisationer.

Kommande möte är den 15 maj med fågelskådning tillsammans med Tom Norling.

Förslag på kommande aktivitet är en torpvandring med guide på övningsfältet

Nästa styrelsemöte blir den 8 maj kl 10.00 i Hembygdsgården

§ 25

Mötet avslutade av ordföranden.

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ___________________________________

Marianne Andersson Monica Johansson


