
SPF Seniorerna Horredsbygden
Protokoll fört vid styrelsemöte hos Bengt Carlsson den 7 maj 2015.

§  1  Bengt öppnar mötet.
§  2  Närvarande: Bengt, Bertil, Gerd, Ingrid, Kerstin, Kurt, Lena, Signild, Sven, Ulla.
 §  3  Dagordningen godkänns.
§  4  Till justeringsperson väljs Ulla.
§  5  Genomgång av föregående protokoll från 2015 02 12.
§  6a  Verksamhetsbidraget från Varbergs Sparbank, med 2500 kr/år, går ut i år. Bengt har skrivit nytt 
avtal. Banken vill ha med sin logga på vår hemsida och vårt medlemsblad.

          Gällande samarbetsavtal mellan Varbergs Sparbank och vår förening går ut i år och vi har fått 
ett nytt förslag på 3-årsavtal där ersättningen höjs från 2500 till 5000 kr/år. Banken kräver bl.a. att 
bankens logga finns med i våra utskick och att det finns en länk till bankens hemsida från vår 
hemsida.

§  6b Sven redogör för ekonomin. Se bil.
§  7  Höstens träffar är bokade: 3 september i Istorp       Ayra Bengtsson, krigsbarn från Finland.
                                                         1 oktober i Öxnevalla     Thomas Klasson från Kinna spelar och sjunger
                                                         5 november i Horred      Morups Spelstuga, musikunderhållning.
                                                         3 december i Istorp         Julfest
§  8  Promenad-avslutning med ärtsoppa, Hedavallen  den 25 maj. Kurt handlar. Signild bakar en kaka.
§  9  En grillkväll i augusti diskuteras. Lämplig plats: Hedavallen om där inte är match, Hyltenäs Kulle 
eller hos Gerd Wenander. Ta upp på nästa möte om plats, pris och inköpsställe.
§ 10 Ungersk afton tillsammans med PRO. Bengt har hand om samplaneringen med PRO. Förslag om 
pris för kvällen : 130 kr
§ 11 Kommunen anordnar seniordag den 28 oktober i Kunskapens Hus. Vi informerar medlemmarna 
på oktoberträffen, men vill inte vara medarrangör.
§ 12 Bengt redogör för listan på blivande pensionärer.
 § 13 Mötet beslutar att införskaffa en mobil anslagstavla.(för inbjudningar etc.)
§ 14 Lena informerar om resultatet från sin enkät om önskemål av ämnen för cirklar. Hon har också 
ett förslag på utbildningsdag för medlemmar inom styrelsen, kommittéer och cirkelledare.                    
Ett annat förslag på underhållning för våren, Marie Ådal och Xiao Gang berättar om Kina och spelar 
qin (ett instrument).
§ 15 Nästa möte hos Kurt den 16 juli.
§ 16 Bengt avslutar mötet.

Istorp som ovan

Kerstin Fogelberg sekr.                                    Bengt Carlsson ordf.                          Ulla Birgersson just.
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