
Protokoll fört vid SPF:s Samrådsmöte den 8 september 2020 

Plats: Vuxenskolan, Halmstad 

Närvarande: 

Barbro Ericsson och Hans Emanuelsson från Kvarnen, Kerstin Uhrberg Johansson från 

Söndrumsvännerna, Ann-Margret Nilsson och Margareta Persson från Snöstorp, Eva Ludvigsson och 

Ingrid Werlin från Breared, Bo Erlandsson från Kvibille, Elisabeth Brink och Kerstin Johansson från 

Gamletull samt Thomas Adolfsson från Tylö-vännerna. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Barbro Ericsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Tylö-vännerna 

stod för värdskapet. 

  

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

 Till sekreterare valdes Hans Emanuelsson och till justerare valdes Thomas Adolfsson. 

 

§3 Dagordning 

Dagordningen fick tillägg om Vårdcentrals-patrullen. Därefter godkändes 

dagordningen. 

 

§ 4. Föregående protokoll 

Tandvårdsdagen blev mycket lyckad. Samgående med övriga pensionärsföreningar om 

hörsel och måltidsservice bl.a. Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 5. Val av ny ordförande för Samrådsgruppen 

Anita Gunnarsson valdes till ny ordförande och tackade via telefonsamtal för 

förtroendet. Barbro tar kontakt med Anita för information. 

 

§ 6. Val av sekreterare för Samrådsgruppen 

Sekreterare tillhör värdskapet. På nästa möte görs en ny mail-lista på medlemmarna.  

 

§ 7. Synpunkter på Hotellbygge vid Österskans 

 Efter mycket diskussion om mest nackdelar beslutades: Inget nytt hotell i Halmstad. 

 

§ 8. Rapporter från KPR 



KPR har möte på torsdag för genomgång av Vårdcentrals-patrullen. Från förra mötet 

var inget viktigt att förmedla. 

 

Rapport från RPR 

Vid RPR:s möte på fredag skall Vårdcentralerna diskuteras. 

 

Rapport från distriktet 

Tyvärr ingen rapport från Lars Björk. Samrådsgruppen har tidigare önskat att rapport 

från distriktet skall fungera. Barbro informerar Anita. 

 

Rapport från övrigt 

Ann-Magret redogjorde för det stora och fina arbete som gruppen gjort när det gäller 

Vårdcentralerna i Halland. Väldig stor skillnad mellan de olika Vårdcentralerna. Vi fick 

en sammanfattning och rapport om projektets arbete. 

Barbro informerade om turerna när det gäller SPF-loggan. Motion är skickad till 

förbundsstyrelsen. 

 

§ 9. Idéutbyte mellan föreningarna 

Snöstorp har besökt ett hjorthäng utanför Laholm och planerar ett besök på Wapnö 

under hösten. 

Tylö-vännerna har skrivarkurser och diskussionsgrupper. 

Söndrumsvännerna sänker sin årsavgift med 50:-. Har idag 300:-. 

Gamletull anordnar gratis mobilkurser 3 x 3 timmar på Vuxenskolan. 

Övrigt diskuterade vi hur vi skall komma igång när det här eländet är över. 

 

§ 10. Övrigt 

 Snöstorp har ett samarbete med samhällsföreningen angående äldreboende. 

 

§ 11. Nästa sammanträde och värd 

 Den 6 oktober är nästa möte och värd blir Söndrumsvännerna. 

 På mötet den 17 november blir Snöstorp värd. 

 

§ 12. Avslutning 



Barbro avslutade mötet och tackade för visat intresse och tackade samtidigt alla för 

det fina samarbetet under sina år som ordförande. 

Kerstin Uhrberg Johansson tackade Barbro för hennes arbete i samrådsgruppen. 

Vi vill också tacka Thomas för de goda mackorna. 

Haverdal 9 september 2020 

 

Hans Emanuelsson Barbro Ericsson Thomas Adolfsson 

Sekr.  Ordf.  Justerare  

 

 


