
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med  

SPF Seniorerna Landsbrobygden 

den 20/4 2017 i Föreningslokalen 

 
Närvarande: Charles Häll, Owe Hördegård, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén 

Johansson, Barbro Grahn Söderlund, Ingemar Oscarsson och Bernt Andersson. 

 

§ 1. 

Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade  välkommen. 

 

§ 2. 

Upprättad dagordning godkändes. 

 

§ 3. 

Föregående protokoll från den 15 mars 2017 upplästes och godkändes. 

 

§ 4. 

Kassarapport. 

Yvonne Svensson rapporterade: Vårfesten i Årset gav ett överskott  

på  1897:-. 

Medlemsavgifter 18585:- och från distriktet 11000:- har inkommit. 

Saldo i kassan 86481:- . 

§ 5. 

Utvärdering. 

Vårfesten i Årset blev lyckad. God mat och trevlig underhållning. Det 

uppskattades att kostnaden var så låg som 100 kr. 

  

§ 6. 

Distriktsstämman. 

Charles Häll och Ingemar Oscarsson rapporterade från distriktsstämman i Eksjö 

11 april. Peter Sikström medverkade där. 

En fond ska grundas inom Jönköpings-distriktet till förmån för forskning inom 

geriatrik. Som en grundplåt till fonden ska erläggas en avgift på 5 kr/medlem. 

Det planeras ett samarbete mellan de olika pensionärsorganisationerna för att 

hålla nere kostnaderna för exempelvis annonsering. Man ska också ge ut en 

gemensam folder till nyblivna pensionärer. 

Seniorpatrullen redovisade sin undersökning av maten på våra äldreboenden, där 

det konstaterades att Brobygården ligger bra till vad gäller kvaliten på maten. 

 

                                                   

 



§ 7. 

Nya medlemmar. 

3 nya medlemmar har tillkommit i föreningen. 

Kassören har fått uppgift om nyblivna 65-åringar och styrelsen beslöt att skicka 

inbjudan till dem. 

§ 8. 

Vårens resor. 

Resan till Jönköping 3/5 är fulltecknad, 56 deltagare är anmälda och priset blir 

400:-. 

Till kommunresan 17/5 är hittills 47 deltagare anmälda. Priset för denna resa 

blir 250:-. 

 

    § 9. 

Inkomna skrivelser. 

Den 5 maj arrangeras distriktstävling i boule. 3 lag är anmälda, avgiften är  

300:-/lag. Styrelsen beslöt att föreningen betalar avgiften på 900:-. 

 

Den 9 maj är det en kurs för förtroendevalda i Norrahammar. Birgitta, Yvonne 

och Barbro deltar. 

 

                                          § 10. 

Diverse information. 

Barbro lämnar in datorn för översyn och uppgradering. 

Yvonne och Birgitta rapporterade från Vuxenskolans ”After work” i Sandsjöfors. 

Det var information om studiematerial och utbyte av erfarenheter och idéer. 

 

                                                             § 11. 

Övriga frågor. 

Grillfesten i Bäckaby 5/7 diskuterades. Charles kontaktar Majvor om bokningen 

och att hembygdsföreningen ordnar tipsrunda. 

 

§ 12. 

Nästa sammanträde blir 7/6. Vi samlas kl. 13 för lunch på Brobygården och 

fortsätter med sammanträde hos Birgitta i Glömsjö. 

 

Ordföranden avslutade sammanträdet.  

 

Landsbro som ovan 

 

…………………………………………         …………………………………………….. 

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande 


