
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 

Protokoll 

Fört vid styrelsemöte 9 november 2017 kl 14.00 hos Inger Johansson 

Närvarande 
Anita Ingvarson, Inger Johansson, Majlis Kjellson, Mona Persson, Christer Henriksson och 

Bert-Inge Bertilsson 

§111/17 

Mötets öppnande 
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§112/17 

Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet valdes Bert-Inge. 

§113/17 

Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Inger. 

§114/17 

Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§115/17 

Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 

§116/17 

Rapporter 
Höstfesten 20 oktober 
Det var 52 deltagare på höstfesten. De närvarande uppskattar den och önskar att den 

fortsätter till nästa år. För att öka deltagarantalet föreslogs att deltagarna försöker värva 

ytterligare ett par till varje bord. 

Ordförandemötet 19 oktober, Katrineberg 

Föreningsguiden har tagits fram för att användas i en studiecirkel av varje förening. 

Vi kommer att lägga tid på detta i samband med ordinarie styrelsemöte. 

 

 



Laholms samrådsgrupp 

Anita informerade om danserna.  

Förslag (men ej bekräftat) till program till Temadagen den 22/8 2018 är musik av Berthil och 

Åke, sedan kåseri av Helen Andersson och därefter underhållning av Hasse Andersson. 

Rekrytering 

Ett välkomstbrev har skickats till 22 personer som har fyllt eller fyller 65 år i höst. Ingen av 

dessa har ännu anmält intresse för att bli medlem. 

Sex personer som var med på höstfesten eller turan har kommit med som medlemmar. 

Almanackor 

Vi sålde 39 almanackor, vilket var förre än de övriga föreningarna. Därför har vi fått 600 kr 

från Hembygdsföreningen. 

Världens Barn 

Föreningen gav 500 kr till Världens Barn. 

§117/17 

Skrivelser 
Inget att behandla. 

§118/17 

Aktiviteter 
Boule 
Vid Bouleavslutningen 21/11 ordnas med servering av ärtsoppa. 

Julfesten 25/11 

Där är inte julpyntat i församlingshemmet. Det görs till den förste advent. Därför tar vi med 

varsin ljusstake. Mona undersöker om hon kan ordna en gran med julpynt. Material från 

kreativt skapande används som bordsdekoration. Inger ordnar 20 julstjärnor och några 

större blommor. Majlis ordnar glögg med tillbehör samt pepparkakor till kaffet. 

Cafe’träff 

Vid cafe’träffen den 11 oktober gjordes en insamling till Jessica Vendel, varvid föreningen 

gav 1000 kr. Kommande cafe’träff som är planerad till den 6 december krockar med 

ljusstöpningen så cafe’träffen flyttas till den 5 december. Kent Wernersson kommer att 

prata om sin erfarenhet från åkeriverksamheten. Mona beställer kakor. 

§119/17 

Årsplanering 2018 
Programmet för 2018 gjordes vid planeringsmötet 21/9. Eventuellt flyttas julfesten till 1/12 

2018. Bilden på programmets första sida kommer att bestå av en bildgrupp, som Berit 

Johannesson sammanställer. 

Årsmötet blir den 12/2 2018.  Förslag till underhållning är Henrik & Alexandra Murdock. 

Alternativt Bengt Göte Bengtsson 



§120/17 

KPR 
Mona rapporterade från Distriktets möte 25/10 i Katrineberg. Äldreboendeprojektet i 

Halmstad visar att mellanboende inte är prioriterat. De flesta vill bo kvar där de bor, så länge 

som möjligt. Det behövs istället anpassning av de boendeplatser som de äldre bor i. 

Tandhälsan är bra på yngre personer, så prioriteringen görs på äldre.Vid Regionens 

pensionsråd diskuterades hur kulturen kommer ut till de boende. Det diskuterades även om 

miljöer som är stödjande för en åldrande befolkning. 

§121/17 

Hemsidan 
På hemsidan läggs ut information om Bouleavslutningen med ärtsoppa och om Cafe’träffen. 

§122/17 

Nästa möte 
Nästa möte på biblioteket 5/12 kl 13.30 

§123/17 

Avslutning 
Mötet avslutades och Inger tackades för god fika. 

 

 

 

………………………………………………………………                     ………………………………………………………… 

Anita Ingvarson  ordförande  Bert-Inge Bertilsson  mötets sekr. 

 

 

………………………………………………………………. 

Inger Johansson  justerare 

 


