
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

på Livbojen den 22 november 2017 

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

Pia Flodin, Torsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 135 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson önskade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 136 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 137 Föregående protokoll 2017-10-18  
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 138 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat- Balansrapport för period 1701-1711 som var 

u.a. Antal medlemmar är dags dato 527. Beslut: Att godkänna rapporten. 

 

§ 139 Medlemsregister 

Torsten Gantén informerade om att det haltar på -fungerar. 

 

§ 140 Hemsidan 

Andres Kinch informerade om det pågående arbete som löper på och ser bra ut. 

 

§ 141 Rekrytering av ledare till stavgång och friskvårdsansvarig 

Rekrytering pågår. Ny ledare till stavgången blir aktuellt till hösten 2018, men ny 

friskvårdansvarig är aktuellt i samband med årsmötet. 

 

§ 142 Katrineberg, KPR-dag 

Ordförandedagen. Inger Edling rapporterade ifrån ordförandedagen som hon var nöjd med, 

matnyttig information. 

Distriktet. Anders Kinch redogjorde ifrån mötet den 9 nov. som behandlat bl.a. äldrefrågor, 

samt anledningen till PRO:s felaktiga höga medlemsantal i distriktet och om hur vi skall 

synliggöra SPF:s varumärke genom prylar och hemsidan med informationsmaterial. 

Förbundets ekonomi ligger back med 1,5 miljoner. Däremot har vårt distrikt en mycket god 

ekonomi. 

Regionpensionärsrådets temadag den 20 oktober. Inger Engstrand informerade om 

dagen som startade med " Får vi lov"- en specialskriven musik-, dans- och 

berättarföreställning speciellt framtagen för äldreomsorgen och föreningslivet i Halland. En 

mycket bra och trevlig föreställning med bl.a. Edward C Johansson. Tyvärr var priset att 

anlita dem ca 10.000 kr. Manus: Martin Odd    Regi : Björn Holmgren 

Övriga teman var:  

Om konsten att bli gammal; ett hälsosamt åldrande med Janicke Andersson fil.dr. i äldre och 

åldrande vid medicinska fakulteten Lunds universitet. 

Aktiv prevention och rehabilitering ger bättre livskvalitet för gamla människor. Föreläsare var 

Yngve Gustafsson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet. 

Aktiv och självständig. Anna Skaringer och Sofia Biderholt, leg. sjukgymnaster, föreläste på 

ett lättsamt och inspirerande sätt om hur man som senior ska fortsätta kunna vara aktiv och 

självständig och undvika att råka ut för en fallolycka. Mycket bra! 



KPR-dag 25 oktober. Inger Engstrand redogjorde för dagens teman som var:  

Äldreboendeprojekt i Halmstad; Slutrapport - Plusbostäder redovisades med påföljande 

diskussion. 

Tandhälsa. Gunnel Håkansson- Region Halland informerade om tandhälsa, ny 

tandvårdsreform, högkostnadsskydd, särskilt tandvårdsbidrag, STB, samt tandvård till 

sjukvårdsavgift. 

Framtidens vård och omsorg - Anne-Christine, Hertz Högskolan Halmstad, blev förhindrad 

att komma. 

Dagen avslutades med gruppdiskussioner. 

 

KPR 2017-09-26. Inger Engstrand informerade om att regeringen har beslutat att man under 

kommande år ska jobba med en historisk omställning av hälso- och sjukvårdslagen. Det finns 

ett lagförslag gällande Effektiv vård SOU 2016:2 som innebär en tydlig förskjutning från 

Region till kommun. 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. SOU 2015:20. Gäller Psykiatrin från 2019, 

övriga 1 januari 2018. 

 

Slutrapport -Plusbostäder. Inger Engstrand informerade om Slutrapport- Plusbostäder som 

samtliga föreningar knutna till KPR skall hjälpa till att sprida information om i vår kommun. 

Beslut: Att efter nyår skicka ut slutrapporten  via e-post till SPF Kvarnens medlemmar. 

Torsten Gantén ansvarar. 

 

§ 143 Räkfrossan 

Räkfrossan den 2 nov. blev mycket lyckad med 66 deltagare. Två spelmän underhöll oss och 

gjorde kvällen mysig med mycket mingel och trevliga kontakter. 

 

§ 144  30-årsjubileum 

Hans Emanuelsson informerade om att vårt 30-års jubileum,2018, kommer att äga rum 

lördagen den 17 november kl. 17.00 på Plönninge 

 

§ 145 Övrigt 

Julblommor. Hans Emanuelsson köper 30  stycken amaryllis på Lantmännen. 

 

Vinprovning. Torsten berättade att ev. kan han fixa vinprovning, för 24 deltagare på 

Livbojen, med " Lasse". Återkommer. 

 

Resa. Torsten Gantén föreslog att vi skulle hyra buss och åka till Helsingborg och "tura" och 

samtidigt  besöka Dunkers kulturhus. 

 

Yoga. Berit Wiklund informerade om att till våren blir det tre yogagrupper. 

 

Bordtennis i Ratichallen. Hans Emanuelsson har undersökt om det fanns något intresse för 

detta. Intresset var ringa. 

 

Vårresa med buss till två slott i Skåne. Vi åker till Wanås slott utanför Hässleholm och blir 

guidade i den stora skulpturparken. Lunch på Hurva gästgiveri. Sedan besöker vi Skarhults 

slott och får veta vilka som styrde och ställde på slottet i " Den dolda kvinnomakten". Kaffe 

någonstans på hemvägen. Pris: ca 700 kr. Mer information i vår.     Info. Inger Edling 

 

 



Söndagen den 6 maj 

Vi åker till Hallandsåsen och deltar i den populära postrånarvandringen, 12 km, mellan Östra 

Karup och Margretetorp. Efter vägen  blir vi kanske rånade eller möter Drottning Kristina- 

vem vet. För de som önskar finns en kortare vandring. Samåkning från Annies gård.  

Anmälningsavgift ca 100 kr. Mer info. kommer.      Info. Inger Edling. 

 

Studiecirkel läs och res. Teuvo Byrsell har föreslagit följande: Sydtyrolen 8 dagar med bl.a. 

heldagsutflykter till Dolomiterna, Gardasjön och Bolzano... 

 

Annonsering och utskick inför årsmötet 2018 

Motion från medlemmarna skall ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor 

före årsmötet. Annons under Föreningsaktuellt HP tillsammans med Kallelse till årsmötet 

införes HP fred. 15/12.  Läggs även in på Hemsidan och e-post 15/12 

 

Kallelse, Föredragningslist, Årsberättelse samt Vårens Program planeras att gå till tryck den 

!5/12.  

Utskick per post och e-post 28/12. 

 

Valberedningens förslag skall hållas tillgänliga  på Hemsidan senast en vecka (5 februari) före 

Årsmötet. 

 

§ 146 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 13 december kl.09.00 på Livbojen. 

Inger Edling ansvarar för kaffet. 

 

§ 147 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2017-11-22 

 

 

 

....................................................  ................................................ 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


