
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 9 augusti 2017 kl. 14.00 hos Bert-Inge Bertilsson

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

§ 75/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 76/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge

§ 77/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 78/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 79/17
Rapporter
Kongressen i Gävle deltog  Anita i och rapporterar därifrån. Eva Eriksson valdes till ny 
förbundsordförande efter Christina Rogestam. 97 motioner behandlades och i många var budskapet 
att pensionerna bör höjas och skatten sänkas. Att ha en bostad som man trivs i och kan åldras i och 
vård och omsorg var också viktiga frågor. Det kontantlösa samhället debatterades och vilka 
svårigheter som följer med detta för många äldre. 

§ 80/17
Skrivelser
65-åringar, 28 nyblivna, har fått brev från oss men tyvärr har ingen hört av sig. Vi har däremot fått 
en ny medlem. 
Hallands Bildningsförbund har uppspelning med presentation av aktuellt kulturutbud den 19 
september. Majlis, Inger och Lennart deltar.
Äldre i Trafiken en trafiksäkerhetsutbildning av NTF Väst i samarbete med SPF, PRO och SKPF 
äger rum i Halmstad den 28 september. Torsten Martinsson tillfrågas om deltagande av Anita.
Seniorråd hålles på Lanthotell Lögnäs Gård den 5 oktober. Boende, kommunikationer, kultur m.m. 
kommer att behandlas. Förre rikspolischefen och landshövdingen Björn Eriksson kommer att tala 
runt ämnet Den ofrivilliga ensamheten. Vi tilldelas troligen 8 platser som främst går till KPR, dess 
ersättare samt intresserade. 

§ 81/17
Aktiviteter
Motionsdans i Fågelsång enligt schema t.o.m. 18 september.
Temadag  i Fågelsång den 23 augusti kl. 13.30. Samling 22 aug. kl. 18 för iordningställande. 
Majlis, Christer, Bert-Inge och Anita deltar. Bert-Inge och Christer lånar stolar och bord av Veinge 
Hembygdsförening och fraktar dit dessa. Alla bjuds på grillad korv efter iordningställandet. 
Kökspersonalen samlas kl. 10 den 23 aug. Anita ordnar fika. Annonser ordnas av Ulla. Bröd från 



Hishult.
Turan ordnas av resekommiten.
Höstfesten Görild och Margareta ordnar maten, Sune och Lennart spelar. 
Julfesten Majlis har ordnat Anders Agerström som underhållare för kr 1500.
Caféträff i oktober, Mona tillfrågar Jessica Wendel Änglagård om medverkan.

§ 82/17
Hemsidan och Miriam
Ev. utbildning under hösten. 
Resor som ordnas i samrådsgruppen meddelas Lennart för införande på hemsidor om så önskas.

§ 83/17
Övrigt
Damresan är fulltecknad. Stannar även i Laholm. Alkoholfritt vin med tilltugg serveras på 
rastplatsen vid Skäralid.
HerrResan annons 11 augusti.

§ 84/17
Nästa möte
På Gullbrannagården 21 september kl. 9.

§ 85/17
Avslutning
Mötet avslutas och Bert-Inge tackas för god fika.

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

….......................................................................
Bert-Inge Bertilsson justerare
 

 


