
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 26/10 2017

i föreningslokalen

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson, 
Barbro Grahn Söderlund, Ingemar Oscarsson och Bernt Andersson.
Från valberedningen: Lars Melin, Rolf Karlsson, Göran Fransson och Uno 
Jonasson.
Icke närvarande: Owe Hördegård.

§ 1.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 3.
Föregående protokoll från den 28 september 2017 upplästes och godkändes.

§ 4.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en kassabehållning på 8016:- 
och 75377:- på banken, summa 83393:-. 
Månadsträffen i Årset: inkomster 6147:- och utgifter 6583:-, alltså en förlust 
på 436:-.
Till Svenska Bowlinghallars förbund har inbetalats 960:- för 3 lag i riksserien.

§ 5.
Nya medlemmar.
Inga nya medlemmar under perioden.
 

§ 6.
Valberedningen har ordet.
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. De önskar få in ev. avsägelser före 
10/12. Följande ledamöter i valberedningen lämnade avsägelse till fortsatt 
uppdrag, nämligen Lars Melin, Rolf Karlsson och Uno Jonasson.
Styrelsen lämnade önskemål om att tillsätta 2 ersättare i styrelsen, samt 
ytterligare 1 person i studiekommittén.



§ 7
Mötesprogram 2018.
Nästa års program börjar ta form, endast ett par programpunkter återstår att 
ordna. Förslag på mål för kommunresan diskuterades och även ett studiebesök på
Stensåkra Chark. 

§ 8.
Inkomna skrivelser.
Kurs för styrelseledamöter ”Det goda ledarskapet” anordnas 15/11 i Sävsjö. 
Yvonne Svensson, Barbro Grahn Söderlund och Birgitta Rydén Johansson deltar.
Utbildning av igångsättare för självhjälpsgrupper 17/11 i Nässjö. Lilian Tidåker 
och ev. någon mer deltar.

                                          § 9.
Diverse information.
Charles Häll och Ingemar Oscarsson rapporterade från ordförandekonferensen.
Maria Jakobsson tillträder som ny sekreterare i distriktet 2/11.
En folder om läkemedel finns för utdelning.
Birgitta Rydén Johansson rapporterade från Vuxenskolans inspirationsdag och 
visade några intressanta studiematerial.
Barbro Grahn Söderlund redovisade från resekommittén. Resan till Älmhult och 
Växjö hade 54 deltagare och gav ett överskott på 4453:-. Många har uttryckt 
att det var en mycket trevlig resa.
Studiebesöket på Viking Beds 25/10 hade 28 deltagare och var mycket 
uppskattat.

                                                             § 10.
Övriga frågor.
Styrelsen uppdrog åt Ingemar Oscarsson att göra anmälningslistor till julbordet 
samt att lämna in annonser.
Barbro Grahn Söderlund tillfrågar Josefina Lind om hon kan ordna luciatåg.

§ 12.
Nästa sammanträde blir onsdagen 29/11 kl. 14.00 i Föreningslokalen. 
Ordföranden avslutade sammanträdet.
 
Landsbro som ovan

…………………………………………       ……………………………………………..
Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


