
 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SPF Solvändan 8 febr.2018 

Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, 

Anders Bergzén, Gunilla Pålsson, Bertil johansson, Estone Moberg, Astrid 

Nilsson, Lena Engström, John Johansson, Kennet Nyberg.                                   

Från valberedningen Leif Yngvesson.  

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordningen som varit utsänd godkändes efter tillägg §4e. 

§3 Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes och 

lades till handlingarna. 

§4 Inkomna skrivelser: 

a. Protokoll från Distriktsstyrelsen  Bilaga 1 

b. Nytt från Generalsekreteraren   Bilaga 2 

c. Valberedningen i distriktet önskar förslag på 2 nya            

ledamöter.                       Bilaga 3  

d. DM i BOULE 2018 i Tjusby boulehall den 24 maj. Estone               

följer upp detta.     Bilaga 5 

e. Samrådsinbjudan Mörbylånga kommun:                          

Grönstrukturplan Färjestaden.   Bilaga 6  

§5 Rapporter/information/annonsering 

A. Ekonomin är fortsatt god. 

B. Ekens ekonomi är bra. Den inköpta diskmaskinen installeras i slutet 

av maj. Diskussion om underhåll och skötsel av Ekens yttre, oklart 

kring ekonomín. Ev. skrivelse till Mörbylånga kommun. Problem 

med toaletterna ska anmälas till MBAB.  

§6 Planering Månadsträffar, fester/sammankomster m.m. 

 



 

A. För årsmötet 2018  är direktplaneringen klar. Kent Ingvarsson          

leder förhandlingarna. Gunilla Pålsson håller i parentationen.      

SPF:s  sånggrupp medverkar. Henrik Yngvesson informerar om 

kommunens planer för 2018.  Verksamhetsberättelsen är klar. 

B. Valberedningen ordf. Leif Yngvesson rapporterar. 

C. Ordf ”semester” 10 mars – 20 april. Vice ordf. Anders Bergzén 

kommer att hålla i två månadsträffar och ett styrelsemöte. 

§7 Policyfrågor/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter 

A. 2018 års planering är klar. 

§8 Medlemsrekrytering/styrelse/kommittéer/cirklar/aktiviteter           

Medlemsstatus ligger på c:a 830 medlemmar. Skickat ut 32 brev till 

nya 65-åringar. 

§9 Erbjudande o.d. 

A. Golfkarusell är en ny aktivitet. Bertil Johansson ska kolla upp hur 

den fungerar m. m.    Bilaga 7 

§10 Övriga frågor:  Bestämdes att köpa in en ny filtmatta till 

hästskokastningen.             

En nybörjarcirkel i Biljardcirkel kommer att annordnas, liksom ny 

Trafikkurs. 

Den 21 juli anordnas en Pelargon-och trädgårdsdag på Eken, 

Ekengruppen står för försäljning av fika. Lotteri står varje förening för. 

 Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 Nästa styrelsemöte som är det konstituerande  blir veckan efter 

Årsmötet,torsdagen den 22 feb. kl. 09.30 

 Vid protokollet 

  -------------------------------------------  ------------------------------------------ 

 Ordf. Ingrid Johansson  Sekr. Gun-Britt Johansson 



 

 


