
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen på 

Livbojen onsdagen den 21 februari 2018 

Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Inger Engstrand, Berit Wiklund, 

Pia Flodin, Thorsten Gantén, Anders Kinch. 

§ 8 Sammanträdets öppnande  
Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 9 Dagordning  
Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 10 Föregående protokoll 2018-01-17 

Äppeldricka Karlslund. Anders Kinch har enl. beslut hört med Karlslund om att köpa deras 

äppledricka. Vi beslutar att köpa en förpackning. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 11 Rapport från Hallands Distriktet och KPR 

Distriktet: Anders Kinch informerade om att det finns inget att rapportera från den 26/1. 

 

KPR: Inger Engstrand informerade: 

 ifrån invigningen av Halmstads första digitaliserade äldrelägenheter i Getinge. 

 om "Satsa Friskt" en hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande satsning för 

kommuninvånare som är 79 år och äldre. 

 om att det finns totalt 1290 köplatser till äldrelägenhetshus i kommunen. 

 om  ordförande Jenny Axelssons svar beträffande problematiken med färdtjänsten. 

 om att Halmstad skall vara en bra livsplats för äldre, trygghet i samhället. Under 

denna rubrik informerade Therese Wallgren, trygghetsstrateg och polis Peter Öhrn 

informerade om brott i Halmstad kommun/Halland. 

 om att SPF efterfrågar en referensgrupp för planering av bostäder. Våra synpunkter 

framfördes gällande detaljer kring utformandet av lägenheterna på Begonian. 

Frågan tas upp på mötet 180426. 

 

§ 12 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund informerade om att det var inga stora förändringar sedan föregående 

rapport. 

 

§ 13 Medlemsregister 

Thorsten Gantén informerade om att det är en uppgradering/vecka av medlemsregistret. 

Grunden är OK. Förbundets hemsida fungerar. Vi har nu 549 registrerade medlemmar. 

Årsavgiften för nya medlemmar från 1/10 höjs med 30 kr. Blir 250 kr. för nya medlemmar i 

15 månader. 

 

§ 14 Hemsidan 

Anders Kinch berättade att det fanns inget nytt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

§ 15 Pubafton 16 mars på Annies gård 
Vi serverar skinkpaj, enl. Wiklunds recept, med sallad, ost och bröd samt kaka och kaffe. 

Pris:100 kr/pers. 

Öl. vin, avec och alkoholfria drycker  finns att köpa till självkostnadspris. 

Vi gör fyra pajer var. Övriga arbetsuppgifter fördelades. 

Sedvanlig annonsering fredagen den 2 mars. Först till kvarn… 

 

§ 16  30 års - festen, underhållning 

Olika förslag diskuterades. Levande musik är trevligt och stämningshöjande. Vi beslöt att 

Hans skulle fråga Barbro Ericsson om hon kunde fråga Thomas Pettersson om han var villig 

att underhålla oss.  

 

§ 17 Torstens brev om framtiden 

Olika idéer och tankar diskuterades. Vi beslöt att fortsätta diskussionen efter att vi haft träffen 

med vår nya medlemmar, då vi hört deras tankar, önskemål och idéer. 

 

§ 18 Distriktets årsmöte 2018-04-11 

Vilka kan deltaga? Ordförande skickar ut förfrågan till ordinarie ledamöter. Kan inte alla 

ordinarie går förfrågan vidare till ersättarna. 

 

§ 19 Anteckningar från samrådsmöte mellan PRO, SPF, SKPF 

Hans Emanuelsson informerade om att Politikerdebatten blir den 24 maj kl.13.00-16.00 på 

Hjärtans Hus. 

 

§ 20 Övrigt 

Hjärnkoll den 6 mars kl 10.00 på Livbojen. Påminnelse görs via vår hemsida och E-post. 

 

Nästa vin- whiskyprovning blir i maj informerade Torsten. 

 

På Månadsmötet 10 september kommer "Kakdrottningen". Inger Edling bokat lokal. 

 

Luciafirandet blir som förra året. Inger Edling bokat. 

 

Beskära fruktträd hos Göte Johansson Sön. 18/3  kl.9.30. Håkan Ljungberg, kyrkvaktmästare 

i Harplinge och duktig på trädbeskärning, blir instruktör. Kostnad 20 kr. Medtag sekatör. 

Annons HP fredagen 2 mars. 

 

§ 21 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte beslutades till onsdagen den 21 mars kl.09.30 på Livbojen. 

Torsten Gantén svarar för kaffet. 

 

§ 22 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Haverdal 2018-02-21 

 

 

………………………………..  …………………………….. 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand  sekreterare 


