
SPF Seniorerna Horredsbygden
Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 juli 2015 hos Kurt Hult.

§  1  Bengt öppnar mötet.
§  2  Närvarande: Bengt, Bertil, Gerd, Ingrid, Kerstin, Kurt, Lena, Signild, Sven, Ulla.
§  3  Dagordningen godkänns.
§  4  Ulla väljs till justeringsperson.
§  5  Genomgång av föregående protokoll från 20150507.
§  6  Sven redogör för ekonomin. Bengt vill ha en vinst och förlust rapport.
§  7  Bengt har ett förslag på ersättning till IFK Öxnevalla för lån av klubblokalen, som vi utnyttjat tre 
gånger. Mötet stöder förslaget 500 kr.
§  8  Utvärdering av vårens aktiviteter: Promenaderna har varit välbesökta och populära. Maten på 
månadsträffarna är uppskattad. Bra att man inte behöver föranmäla sig. Om det blir mycket mat över
ska vi erbjuda den till försäljning portionsvis. Därför görs ett inköp av aluminiumkartonger på GeKå.
Vattengympan bör göras mer reklam för. Kilagårdens samlingslokal känns något liten under 
sommarträffen.
§  9  Fastställande av höstens aktivitetsblad.
Maria Bengtsson från Varbergs sparbank ska informera om de nya sedlarna som kommer i höst. 
Bengt kontakter henne om hon kan komma på septemberträffen och undrar om banken vill bjuda på 
tårta.
Månadsträffarnas program är klara och fastställda: 
Istorp 3 sept program: Aira Bengtsson berättar om att vara krigsbarn från Finland, och Maria 
Bengtsson informerar om de nya sedlarna.
Öxnevalla den 1 okt. program: Tomas Claesson musicerar.
Horred den 5 nov. program: Morups Spelstugas Spelmän roar oss.
Istorp den 3 dec. Julfest med Lions Luciatåg, (Bengt kontaktar Lions om datum), julberättelse med 
Gunhild (Kerstin hör med Gunhild) och tomte besök.
Kafédagarna på Ekås: 25 sept Öxnevallagruppen, 30 okt. Horredsgruppen med besök av SPF-kören,
27 nov. Istorpsgruppen.
Resor ska annonseras på aktivitetsblad, hemsidan och i Markbladet på föreningskalendern. 17 sept. 
en Nostalgi och Blomsterresa till Göteborg. 22 okt. en resa till Volvo Museum och Aeroseum. 
Eventuellt en konsertresa till Göteborg.
Promenaderna startar den 17 aug. tider som förut udda veckor. 
Litteraturcirkel: Kerstin kontaktar Gunhild om starttid.
Korsordscirkel: Lena kontaktar Birgit A om starttid.
Stickkafé i biblioteket startar den 22 okt. kl.14.00.
Vattengympan anmäls till Clay Ludvigsson som tidigare.
Boulen fortsätter som tidigare höstar.
Sångkören startar terminen den 7 sept.
Släktforsknings- och data-kurser ligger bara i Kinna på Vuxenskolans lokaler
§ 10  Grillparty den 4 aug. Hedavallen: Bengt håller i lagtävlingarna. Lotterier sköter Kurt och Lennart.
Låna kyrkans grillfat, Bengt sköter det plus inköp av starköl. Gerd och Ingrid gör inköpen för grillning. 
5-kamp: 1 boule  2. dart, 3 plockepinn, 4 ”dropping hood”, 5 slå ner ölburkar. Sven skänker fem 
notusblock som pris. Priset per person blir 50 kr.
§ 11  PRO och SPF har möte på Ekås tisdag den 28 aug. Från SPF:  Bengt, Gerd och Ingrid.
§ 12  Bengt får en idébok från förbundet kostnad 10 kr. om vi vill ha den i fortsättningen. Styrelsen är 
inte intresserad.
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§ 13  Signild har en programpunktsidé om ”förebyggande smärta i leder” för kommande träffar. 
Hennes barnbarn kommer gärna och föreläser.
§ 14  Några övriga frågor kommer ej upp.
§ 15  Nästa styrelsemöte blir hos Ingrid Kallin den 12 nov förslagsvis.
§ 16  Bengt tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Istorp som ovan

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