
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 13 mars 2017 kl. 09.00 hos Anita Ingvarsson.

Närvarande
Anita Ingvarson, Bert-Inge Bertilsson, Christer Henriksson, Inger Johansson, Majlis Kjellson, Mona
Persson och Ulla Nilsson.

§ 28/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 29/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Majlis.

§ 30/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 31/17
Protokoll från årsmöte och konstituerande möte
Protokoll från årsmöte och konstituerande möte godkännes.

§ 32/17
Rapporter
Gunilla Poppe har hört av sig och vill föreläsa för kr 3.000. Ej aktuellt nu.
Temadag i Fågelsång, Johannes Brost kommer att närvara, arvodet ej fastställt ännu. Underhållning
av Danne Stråhed för kr 12.000.
Samrådsgruppen  har nästa möte 27 mars. Kjell Olsson flyttar till Ängelholm och slutar som 
ordförande.

§ 33/17
Skrivelser
Förbundet vill helst ha central uppbörd, men vi vill ha kvar lokal uppbörd. Vi anser att vi då har 
bättre kontakt med våra medlemmar.
Folkhälsan inbjuder till sammankomst, Mona deltar och Ing-Lis erbjuds att deltaga. 
Distriktsstämma på Katrineberg 7 april, Charlotte Erlanson-Albertsson medverkar med temat 
Maten som gör mig glad.

§ 34/17
Aktiviteter
Caféträff på Veinge Bibliotek 22 mars, bröd beställt av Christer Johannesson, komminister Maria 
Stålnacke medverkar, kanna med kaffe medtages av alla, Majlis ordnar mjölk, socker och te. Inger 
ordnar lotterivinster, ca 15 blomvinster samt blomma till Maria Stålnacke. Samling kl 14.00,  
Lennart sköter som vanligt datan, Mona rapporterar från KPR och Anita förmedlar det aktuella. 
Vårfest i Genevads Folkets Hus 21 april, lokalen klar, Widuo kommer, Görild o Maggan lagar mat. 
Majlis kontaktar dem och lax finns som önskemål, Majlis ordnar ev. även drink. Avgift kr 250, 
annons i HP 17 mars med anm. senast 13 april, Sven tar emot anmälningar. Inger har koll på att 
kaka ordnas till kaffet.
Caféträff i Bölarp 24 maj, Mona kollar om Anhörigcentrum kan deltaga. Majlis kollar om 
dragspelaren Allan i Ålstorp kan spela. Start kl. 14.00 med tipspromenad, Anita ordnar frågor.



Skräpplockardag i Håll Sverige Rent-kampanjen. Laholms kommun ännu inte anmält. Mona 
kollar läget. 2016 var skräpplockardagen den 19 april och vid ungefär samma datum i år bör vi 
annonsera 7 april.
Motionsdans i Fågelsång 8 maj, Veinge ansvarar. Vilka som deltar beslutas senare.
Allsång på Nebo i juli, Mona kollar datum. Arbete pågår med utställning. 
Julfest 25 november, förslag på att Anders Agerström kan underhålla. 

§ 35/17
Hemsidan och Miriam
Arbetet går framåt, ev. kurs till hösten.

§ 36/17
KPR
Mona informerar och mer information kommer på caféträffen. KPR-protokoll finns numera på 
kommunens hemsida.

§ 37/17
Övrigt
Räddningstjänsten, Jonatan Green, har på SPF Seniorernas årsmöte i Laholm informerat om hur 
man undviker bränder i hemmet. Kan ev. vara aktuell för oss vid senare tillfälle.
Almanackan, försäljningen går lite trögt i år. 

§ 38/17
Nästa möte
Nästa möte hos Ulla torsdagen 6 april kl. 9.00.

§ 39/17
Avslutning
Mötet avslutas och Anita tackas för god fika. 

…........................................................................ …......................................................................
Anita Ingvarson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

…........................................................................
Majlis Kjellson justerare
 


