
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 6 april kl. 9.00 hos Ulla Nilsson

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

§ 40/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 41/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inger.

§ 42/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 43/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 44/17
Rapporter
Samrådsgruppen sammanträde 27 mars. Avtackning av Kjell Olsson med presentkort och 
blommor. Anita Ingvarson väljs enhälligt till ny ordförande och sammankallande.
Temadagen i Fågelsång 23 augusti, Veinge har hand om köket, vi kollar med Inga Andersson om 
hon har möjlighet att hjälpa till, ev. fråga Bölarps Stugförening om vi kan hyra bord och stolar, 
Bert-Inge köper koppar m.m.
Filmdagen till hösten, försöker få ett bättre betalningssätt, förslagsvis inbetalning till bankgiro el. 
Swish. 
Swishnr 1235275466 har vi fått till SPF Seniorerna Veinge-Tjärby.
Bankkostnad i Laholms Sparbank blir fr.o.m. 2018 kr 500/år för de tjänster vi har. 

§ 45/17
Skrivelser
Sandström & Co vill spela enligt säljbrev, ej aktuellt nu.
Golfansvarig på samrådsnivå är numera Lars-Åke Sunesson.

§ 46/17
Aktiviteter
Vårfesten för närvarande ca 40 anmälda, dukning 20 april kl. 14, Ulla ordnar bingobrickor, Majlis 
har koll på mat och musik och Inger på lotterierna, Mona och Lennart ordnar troligen allsångshäfte 
ev. med utskriftshjälp av Vuxenskolan, fråga Anita P. om hon har möjlighet vika servetterna. Majlis 
och Ulla ordnar dit korgmöblemanget.
Caféträffen i Bölarp 24 maj, Anhörigcentrum medverkar, Majlis kollar med Allan i Stäme om han 
kan kan underhålla på dragspel.
Skräpplockning 26 april, annons under Föreningsaktuellt i HP 7 april samt Almanackan i HP och 
LT. Grillning efteråt. 



§ 47/17
Hemsidan
Aktuella saker lämnas till Lennart för införsel.

§ 48/17
KPR
Mona informerar om Seniorforum i höst - tema förebyggande, Björn Eriksson medverkar. 
Kommer att framföra att samverkan behövs så att den nya miljön på tomten efter 
Trädgårdsmästeriet blir bra för alla, både yngre och äldre. Särskilt viktigt eftersom Solhemmet 
ligger nära och samarbete skulle kunna bli mycket bra för äldre som bor i de nya lägenheterna.

§ 49/17
Övrigt
Boulestart 18 april kl. 14.  Nämns i annons och Almanackan i HP och LT.
Program 2017 har Talgoxar på första sidan och Gert Bengtsson tackas på vårfesten med blommor 
för att vi får använda denna fina målning. 
Boulebanorna i Laholm, slänten ännu inte åtgärdad. Ev. försök att få det gjort.
Allsång vid Nebo,  Mona arbetar med utställningen och allsångsledare. 

§ 50/17
Nästa möte
Nästa möte hos Christer Henriksson den 11 maj kl. 14.00.

§ 51/17
Avslutning
Mötet avslutas och Ulla tackas för god fika.

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

…...........................................................................
Inger Johansson justerare

 


