
SPF Seniorerna Horredsbygden
      Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 november 2015 i Hedavallens klubbstuga.

§  1  Bengt öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§  2  Närvarande: Bengt, Bertil, Gerd, Ingrid, Kerstin, Kurt, Lena, Signild, Sven, Ulla och Georg 
Wenander från valberedningen.
§  3  Dagordningen godkänns.
§  4  Gerd W väljs till justeringsperson.
§  5  Genomgång av föregående protokoll från 20150716.
§  6  Sven redogör för ekonomin och påpekar att vi gått med förlust de senaste månadsträffarna. 
Gulaschpartyt tillsammans med PRO gick dock ganska jämnt upp.
§  7  Utvärdering av höstens träffar: Matportions försäljningen har varit populär. Promenaderna har 
lockat många deltagare. Till senaste promenaden i Öxnevalla med kaffe och våfflor kom över 30 
medlemmar. Vattengympan borde nog göras lite mer reklam för. Gerd tar upp med Clay L att vi vill ha
klarare uppgifter om start tiden och hur många gånger kursen omfattar och eventuella uppehåll 
under terminen. Vi får antagligen hålla igen något på underhållningskontot framöver. Pga att 
föreningen ser ut att gå back under året. 
§  8  Sven söker ett organisationsnummer och ansluter föreningen till Varbergs Sparbanks 
Föreningserbjudande.
§  9  Förslag väcktes om ersättning åt dem som bakar till Ekås kafédagar. 150 kr vid ”normal” 
underhållning och 200 kr om kör eller större samling framträder.
§ 10 Medlemsavgiften för medlemmar som ansluter sig sent på året (okt – dec) skall gälla även för 
påföljande år.
§ 11 Programförslag för våren: 4 febr. Öxnevalla: Årsmöte med parentation och körmedverkan.
                                                         3 mars Horreds bygdegård: Bildvisning
                                                         7 april Istorp: Maria och Xiagang berättar om Kina och spelar och         
                                                          sjunger. Lena kontaktar. Eller Henry Augustsson som musicerar.
                                                         9 juni sommarträff på Kilagården.
Förslag på underhållare: Jan Mattsson (pastor), Bertil känner till honom och Sune Moberg eller Putte 
(musik), Gerd har dessa på förslag.
§ 12 Enligt de nya stadgarna skall kallelse till årsmötet ske 6 veckor före mötet. Vi annonserar i 
Markbladet vecka 51 (16 dec) tillsammans med julhälsningen. Föredragningslista, valberedningens 
förslag m m ska hållas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Bengt sköter detta. 
§ 13 Bengt informerar från förbundets ordförandekonferens om kursutbud för styrelsemedlemmar. 
Få deltagare till vissa kurser.
§ 14 Nytt medlemsregister och webbverktyg från förbundet har tydligen strulats med. 
§ 15 Kafé dagen den 27 nov. på Ekås ställs in. Bengt samlar ansvariga för kafédagarna till diskussion 
om framtida verksamhet år 2016. Gunhild Bengtsson har lovat läsa en julberättelse på julfesten.
§ 16 Nästa styrelsemöte blir hos Ingrid Kallin den 7 januari 2016 kl 14.00
§ 17 Bengt tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Istorp som ovan

Kerstin Fogelberg sekr.                                 Bengt Carlsson ordf.                         Gerd Wenander just.
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