
    

 

 

MÅNADSBREV FEBRUARI 2019                         2019-03-04      
Årets första månadsmöte har avklarats under januari och sedan har vi under februari genomfört 
Pubkvällen den 14/2 och årsmötet den 25/2. 
 
Under Pubkvällen var det Niklas och Mona Thornerus som svarade för musik och sång på sitt 
sedvanligt medryckande sätt. Det bjöds upp till dans många gånger och vad trängsel anbelangar så 
kändes det ”nästan” lika trång på dansgolvet som på den gamla goda tiden”. Stämningen var hög 
och till tapastallriken serverades sedvanliga drycker medan de som ville kunde även köpa kaffe 
med dopp/smörgås. Innan underhållningen startade informerade ordförande om kommande 
program medan Eila Pettersson vår reseansvariga informerade om bussresan till Klöverträsks Revy 
där det fortfarande fanns platser kvar. Slutligen avtackades Niklas och Mona med applåder och 
som tack gav de ett extranummer. 
 
Vill påminna om vår kassör Gunnel Blombergs tidigare information om de nya betalningssätten, 
Swiss och Kort, som nu gäller hos oss då bankerna helt slutat med mynt. Kontant betalning får ske 
vid köp av lotter men då är bara sedlar och 10-kronrsmynt tillåtna då vi får växla in dessa efter 
avtal med en butik. 
 
Vi genomförde vårt årsmöte måndag den 25/2 på Mjölkuddsgården pga högt deltagande. Efter att 
ordförande Kenth Nilsson hälsat medlemmarna välkomna liksom körledaren Jonas Wasserman 
genomfördes vår parentation på sedvanligt sätt. I parentationen ingick ljuständning, 
namnuppläsning av under år 2018 bortgångna, solosång, körsång och diktläsning. Till årsmötets 
ordförande valdes Leif Bohman och till sekreterare Marianne Norblad. Verksamhetsberättelsen 
och revisionsberättelsen redovisades och godkändes. Verkssamhetsberättelsen redovisade i stort 
vår omfattande verksamhet som vi under 2018 bedrivit i SPF Seniorerna Mjölkudden vilket ni 
redan har kännedom om. Efter redovisning av resultat- och balansräkning för 2018 beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet. Luleå Kommuns neddragning av driftbidraget med 20 kr/medlem och år 
från och med 2019, utan någon som helst förinformation, minskar vårt Kommunala bidrag med ca. 
8 000kr för 2019 och framgent. Detta gör att vi redovisar ett minusresultat i vår budget för 2019 
på 7 720 kr. Vi kan konstatera att utan våra sponsorers stöd skulle vi aldrig kunna bedriva den 
verksamhet vi har. Vi har fortfarande god ekonomi så 2019 års troliga förlust är inga problem att 
finansiera men långsiktigt håller det inte att årligen gå med förlust. Vi ser dock positivt på 
framtidens verksamhet. 2019-års styrelse består av: Kenth Nilsson, Lars Forsell, Gunnel 
Blomberg, Monica Gustafsson, Bernt Grahn, Marianne Norblad och Ulla Berg. Övriga namn på 
våra funktionärer får ni med årsmötesprotokollet. 
 
Då Vuxenskolan begär kursavgifter för kurserna ”surfplattan”, ”officepaketet” och ”lära sig 
hantera moderna telefoner” återkommer vi då vi tror oss kunna ordna utbildningarna på annat 
håll utan kostnad. Den omtyckta studiecirkelen i ”Livsmedelshantering” kommer vi att genomföra 
i vår.         
OBS: Torsdag 14/3 kommer Seniorshoppen till Ängsgården.         Måndag den 1/4 kommer 
Räddningstjänstens chef Patrik Bylin och informerar.      Den 12/4 kåserar Torsten Åhlander om 
Radion 100 år, Kommunen 400 år och så sjunger Chorus Elina.    29/4 sjunger Luleå Gammelstads 
Manskör.  Hälsningar / Kenth Nilsson 


