
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 5 juni 2017 kl 09.00 hos Mona Persson

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

§ 64/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 65/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 66/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 67/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 68/17
Rapporter
Samrådsgruppen har diskuterat kommande motionsdanser under vinterhalvåret och kommit fram 
till följande:

dans en gång per månad mellan kl 14.00 och kl 17.30 
kaffe och kaka skall serveras
inträdesavgiften höjs till kr 90,-

KPR Runa rapporterade på samrådsmötet bl.a. om Loven och att sjuksköterskorna i Hemtjänsten 
under sommaren utgår från Fridhemsgården.

§ 69/17
Skrivelser
Medlemsvärvning pågår och Bert-Inge framställer brev som tillsammans med program skickas ut
Anhörigcenter tar gärna emot vårt program för utlämning, Mona ordnar detta.

§ 70/17
Aktiviteter
Motionsdans i Fågelsång 

förlängs en halv timma per gång utan extra kostnad för oss
Christer har koll på nycklar, el m.m.
Christer, Inger och Ing-Lis hjälps åt med dansen
dans en gång per månad enligt samrådsgruppens beslut, fika serveras med förhoppning att
antalet motionsdansare ökar

Nebotornet allsång med Christer Warringer till ett pris av kr 1.500, tält ordnas från Skogaby 
Bollklubb av Gert, Mona och Lennart är sammankallande för förberedelser, Inger ordnar med 
lotterier och dess vinster, Majlis ordnar bl.a. potatis som vinst, Ulla ordnar lotteribord med dukar 
och annonsering i HP och LT även Almanackan och Händer idag.
Tjej/Damresa är på gång – Skarhults Slott och Wideröra Gård är aktuella mål. 



§ 71/17
Hemsidan
På kommande caféträff information och ev. frågor då vi ska jobba för användning av dator bland 
våra medlemmar.

§ 72/17
Övrigt
Språkvänner sökes av nyanlända, Mona deltar i aktiviteter och tycker det är givande.

§ 73/17
Nästa möte
Nästa möte hos Bert-Inge den 9 augusti kl. 14.00.

§ 74/17
Avslutning
Mötet avslutas och Mona tackas för god fika.

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

…...................................................................
Mona Persson justerare

 


