
SPF Seniorerna Veinge -Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 6 oktober 2017 kl. 10.15 hos Majlis Kjellson

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

§ 99/17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 100/17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Majlis.

§ 101/17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 102/17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 103/17
Rapporter
Distriktet hade möte på Kvibille Gästgivaregård 26 sep. Anita och Ulla deltog. Medlemsregister 
och hemsidor diskuterades, utbildning kommer att hållas vid fem tillfällen under hösten. 
Medlemsantalet har sjunkit något, troligen på grund av rättelser i systemet. Alla skall aktivt arbeta 
för att öka medlemsantalet. Hans Henriksson är ny försäkringsansvarig. Ytterligare några 
områdesansvariga deltog och informerade om aktuellt läge. 
Motionsdans i Våxtorp 2 okt., 49 betalande kom. Uppskattad fika från servcenter serverades och 
stämningen var god. 

§ 104/17
Skrivelser
Inget att behandla.

§ 105/17
Aktiviteter
Caféträff 11 okt.. bröd är beställt. Jessica Wendel medverkar, Inger ordnar vinster till lotteriet,  
Mona lägger in på Facebook. Vi tar med varsin kanna kaffe, Ulla tar med vattenkokare, saft och 
mjölk. Majlis tar med koppar, servetter m.m. Samling kl. 14.  
Höstfest 20 okt., dukning dagen före. Välkomstdrink ordnas av Majlis, Anita kaka till kaffet, 
Lennart sånghäfte, Ulla bingobrickor, Christer och Majlis korgmöblerna till de som vill sitta och 
lyssna på musiken samt Inger lotterivinster.
Filmdag 16 okt., ny annons 7 okt. under Föreningsaktuellt eftersom vi gärna vill ha fler 
anmälningar.
Minikryssning ”Tura” för närvarande 80 anmälda. Trevligt!
Julfest 25 nov., Görild och Margareta ordnar maten, Agerström har hand om musiken, vi kommer 
att ha ett lotteri.



§ 106/17
KPR
Inget nytt att behandla. 

§ 107/17
Hemsidan
Utbildning på gång under hösten. Viktigt att aktuellt material lämnas till Lennart. 

§ 108/17
Övrigt
Teaterresa  till Falkenberg är på gång. 

§ 109/17
Nästa möte
Nästa möte hos Inger 9 nov. kl. 14.

§ 110/17
Avslutning
Mötet avslutas och Majlis tackas för god fika.

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

…..........................................................................
Majlis Kjellson justerare

 


