
Månadsträff 12 september 2018 referat 
 

 

Ordförande Egon Svensson hälsade många medlemmar välkomna till 
höstens första månadsträff i Kinnaborgssalen den 12 september.  

 
Vi inledde med en redovisning av den medlemsenkät som genomfördes i 

våras.  I stort sett är medlemmarna nöjda med vår förening och de 
aktiviteter som erbjuds.  Vår konstcirkel är en framgångsfaktor. Styrelsen 

har gått igenom alla svar och vissa förändringar,  till det bättre, kan 
väntas i programutbudet nästa år. 

 
Under maj månad promenerade vi för Världens Barn och vid dragningen 

av promenadkorten vann Anita Öresjö ett presentkort till höstens program 
i Föreläsningsföreningen. Dragningen förrättades av föreningens kassör 

Ingrid Hansson. 

 
Inbjudan till en föreläsning om Hederskultur på fredag 14 september i 

Kulturhuset i Skene. Föreläsare är polischef Lena Mathis och en film 
”Mustang” visas. 

 
Information om att nu startar alla våra aktiviteter. Alla startdatum finns 

angivna på hemsidan. 
 

Från KPR rapporterades att man startat planeringen inför årets Seniordag. 
Boka av lördag 17 november kl. 10-16 i Kunskapens Hus.  

Pensionärsföreningarna i Kinna fortsätter kampen för att få Västtrafik att 
sätta in en busslinje till Kinna vårdcentral – vi avvaktar svar på ny 

skrivelse. 
 

Bussresa till DalsRostock i veckan. Ny träff i resekommittén 20 

september. Kom gärna med tips på resmål! 
 

LudvigsonInvest bjuder in till diskussion om utveckling av bl.a. 
Seniorboende i Kinna onsdag 26 september kl. 13.30. 

 
En svängig föreställning med roliga berättelser och gamla godbitar bjöd 

Ruben och Marianne på och publiken deltog med nöje i sången.  
 

Därefter dragning i vinlotteriet. 
 

Nästa månadsträff, Sillsexan måste flytta fram en vecka från 10 oktober 
till torsdag 17 oktober.  Kostnad 100 kronor. Ta gärna med någon kamrat 

som vill bli medlem i vår förening.  Om tillräckligt många är intresserade 
kan vi ordna buss till Marieberg. Mer information kommer. 

 



Med anledning av Sillsexans flytt, kommer konstcirkeln att behöva ändra 

sin mötesdag,  antingen till 10 oktober eller ställa in. 
 

Text: Eva Svedberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


