
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 21 september 2017 kl. 09.00 på Gullbrannagården.

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

§ 86/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 87/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 88/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 89/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 90/17
Rapporter
Damresan blev bra och omtyckt. Bussen kostade kr 5.596 och resan gav ett överskott på kr 1386.
HerrResan blev också bra och omtyckt. Gav ett mindre underskott.

§ 91/17
Skrivelser
Inför valet 2018 Distriktsstyrelseordförande Åke Persson har framställt brev som skall skickas till 
de politiska partierna. SPF Seniorerna vill gärna medverka vid arrangemang då det gäller 
äldrefrågor.

§ 92/17
Aktiviteter
Motionsdans i Våxtorp den 2 oktober har vi hand om. Vi skall bjuda på fika och Anita beställer 
bröd på Servcenter. Inger, Majlis, Anita och någon mera kommer att finnas där. Till dansen i 
Fågelsång 18 sep. kom 100 personer. Ulla lägger in alla danser för höst och vår på visitlaholm.se 
där Almanackan i HP hämtar uppgifter samt Händer idag.
Höstfest 20 oktober, pris 300,-. anmälan till Sven tel. 18510, annons under Föreningsaktuellt 29 
sep., maten -  troligen inbakad fläskytterfilé ordnas av Görel och Margareta, Majlis ordnar 
välkomstdrink, Inger ordnar lotteriet, Sune och Lennart spelar. 
Filmdag den 16 oktober kl. 13.30 på Bio Maxim i Laholm. Linus Lundberg kåserar före filmen 
Jordgubbslandet och efter äts räksmörgås och kaka på Gröna Hästen. Kr 220,- inbetalas till vårt 
bankgiro nr 5128-4628 eller kontant. Anmälan senast 8 oktober till Lars Bergnor på tel. 0733-
863520. Ulla ordnar annonser i HP Föreningsaktuellt och annons i LT.
Minikryssning ”Tura” till Helsingör 6 november, pris 300,- inb. senast  27 okt. till vårt bankgiro, 
bg 5128-4628 anmälan till Sven tel. 18510. Annons i HP Föreningsaktuellt 29 sep.
Caféträff  11 oktober kl. 15 på Veingeskolans bibliotek. Jessica Wendel medverkar och berättar om 
sitt projekt ”allas lika värde”. Föreningen ger gåva på 1.000 kr till projektet, pengar samlas in om 



besökande vill ge. Mona beställer 60 kakor av Johannessons. Vi tar med varsin kanna kaffe. Mjölk, 
saft och tevatten medtages av Ulla. Inger ordnar lotteriet. 

§ 93/17
Hemsidan
Värdegrund, bl.a.människors lika värde och rätt, togs på kongressen i Gävle. Anita har gjort 
sammanställning som skall läggas in på hemsidan.

§ 94/17
Årsplanering, programmet
Planering sker under dagen.

§ 95/17
KPR
Seniorråd 2017 hålls den 5 oktober på Lanthotell Lögnäs Gård. I samverkan med kommunala 
pensionärsrådet bjuder Laholms kommun in till föreläsningar och dialog runt betydelsen av social 
gemenskap och vikten av att ”höra till”. Cirka 10 personer kommer att medverka från SPF Veinge-
Tjärby. 
Mona informerar om kommunens arbete med brandskydd. Kommunen beslöt 2011 om åtgärder 
men efter det har inga kontroller gjorts. Nu kommer brandlarm i personalsökarna och 
sprinklersystem jobbas på. Ränneslöv har redan förberetts för sprinklersystem. Laholmshem arbetar
på förbättringar. Tomas Jönsson, Stefan Lundström m.fl. informerade.
Christel Sundström, ny socialchef, presenterade sig och håller på med översyn. Antalet chefer 
kommer  att öka från tre till sex för att få arbetet effektivare.

§ 96/17
Övrigt
Almanackan som vi under två år arbetat fram och sålt tillsammans med Göstorps Trivselförening 
och Veinge Hembygdsförening kommer vi inte att fortsätta med då efterfrågan inte är tillräcklig. 
Göstorps Trivselförening har redan dragit sig ur på grund av för få sålda exemplar.
Vuxenskolans anställda i Laholm, Lillemor Ekman, kontaktas och kommer att medverka på nästa 
samrådsmöte den 7 november kl 10 för att klargöra vad ersättning utbetalas för och vilka regler som
gäller.

§ 97/17
Nästa möte
Nästa möte hos Majlis den 6 oktober kl. 10.15.

§ 98/17
Avslutning
Mötet avslutas.

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

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



 


