
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 11 maj kl. 14.00 hos Christer Henriksson.

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

§ 52/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 53/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Christer.

§ 54/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 55/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 56/17
Rapporter
Folkhälsodag har genomförts på Katrineberg. Anita och Ing-Lis deltog för vår förening och Mona 
för distriktet. Martin Bergö från Göteborgs Universitet föreläste om nyttan och ev. skada av 
antioxidanter. Boken Hjärnkraft diskuterades - all motion är nyttig.
Distriktskonferans i Gävle 13-15 juni. Anita deltar, totalt 6 från Halland. Ämnen som bland annat 
kommer att diskuteras är pensioner, tandvård och det nya datasystemet.
Ordförandedag på Katrineberg. Anita och Bert-Inge deltog. Ordf. Åke Persson och Katarina 
Cronelid från Vuxenskolan höll anförande om bl a ledarskap, kommunikation och motioner. 
Föreningsguide utdelades -  om vi-anda, påverkan och inflytande. 
Skräpplockning genomfördes den 26 april – 10 personer deltog och skräp plockades Daggarp, 
Genevad, Göstorp och Veinge. Glädjande nog samlades mindre skräp in denna gången. Grillning 
vid boulebanan efter plockningen.  

§ 57/17
Skrivelser
65-åringar kommer att diskuteras på nästa samrådsmöte. Gemensam inbjudan till sammankomst är 
aktuell eftersom vi fått fram adresser.

§ 58/17
Aktiviteter
Motionsdans i Fågelsång startade 8 maj, Veinge ansvarade och hela 82 betalande dansare kom. 
Dans varje vecka under sommaren och nästa gång vi ansvarar är 12 juni.
Caféträff med tipsrunda i Bölarps Hemvärnsstuga 24 maj. Anhörigcentrum kommer och 
informerar, Allan från Stäme spelar dragspel, Anita ordnar frågor till tipsrundan, Mona beställer 
kakor och ev. växter av Johannessons, Inger ordnar övriga vinster. Annons i HP 12 maj.  
Nebotornet allsång blir den 26 juli, Mona m fl. håller på med utställning om Nebotornet och 



tidigare midsommarfirande där och hon skall tillfråga Christer Warringer om att leda allsången. 
Annonsering kommer att ske men diskuteras senare. 
Fågelsång temadag 23 aug., Danne Stråhed medverkar för 12.000 och bidrar med 10 CD-skivor till 
lotteriet. Johannes Brost medverkar och Sjö-Andreasson m fl spelar och vi får även använda deras 
ljudanläggning under dagen.

§ 59/17
Hemsidan och Miriam
Två utbildningsdagar finns kvar.

§ 60/17
KPR – RPR – Distriktsstämma
Ett flertal sammankomster där följande diskuterats:
Föredrag av Korfitz om infektionsskador inom sjukvården – flödesskador – var hänger det upp sig. 
Regionpensionärsrådet för KPR till hösten på Katrineberg.
Laholm med omnejd – dess utveckling – vad skall göras.
Loven – inget önskemål har inkommit om att laga mat – inom hemtjänst ett företag, Aktsam, de har 
endast 4 ärenden.
Sommarpersonal – hur ordnar det sig med semestervikarier.
Seniorforum i Lögnäs – KPRvalda närvarar samt de som är särskilt intresserade.

§ 61/17
Övrigt
Kontanthantering i fortsättningen skall insättningar läggas Laholms Sparbanks servicebox i påse 
med insättningsblankett. Bert-Inge har tagit fram blankett för redovisning till kassör. I fortsättningen
kommer vi att behöva hålla en kontantkassa på upp till 5.000 för att klara utlägg vid danser m.m.
Damresa förslag finns på resa till Mandelmanns Trädgårdar i byn Rörum vid Simrishamn och 
Gunnarshögs Gård i Vallby, Hammenhög.
Herresa förslag finns på Båstad Bryggeri AB kallat Båstad Öl.
Vår tidigare styrelsemedlem Kjell-Yngve har lämnat oss och för att hedra honom närvarar de som 
kan vid begravningen. Vi bidrar med blommor för ca 500.

§ 62/17
Nästa möte
Nästa möte hos Mona den 5 juni kl 9.00.

§ 63/17
Avslutning
Mötet avslutas och Christer tackas för god fika.

…........................................................................ ….........................................................................
Anita Ingvarson ordf. Ulla Nilsson sekreterare

…........................................................................
Christer Henriksson justerare
 



  

 

  


