
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

på Livbojen den 17 januari 2018 

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

Pia Flodin, Torsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 160 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 161Dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 162 Föregående protokoll 2017-12-13 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 163 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultatrapport  1.1-31.12.2017 samt för Budget 2018. 

Beslut: Att godkänna Resultatrapporten och Budgeten. 

 

§ 164 Medlemsregistret 

Torsten Gantén informerade att medlemsregistret nu är under kontroll. 

Inbetalning av medlemsavgifter. De flesta föreningarna har valt central uppbörd och då skall 

ingen inbetalning ske till Distriktet. 

 

§ 165 Hemsidan 

Hemsidan uppdaterad och fin. Anders Kinch efterlyser information och bilder från 

aktiviteterna. 

 

§ 166 Verksamhetsplan, Distriktet 

Anders Kinch informerade att det inte fanns något nytt att rapportera. 

 

§ 167 Nya Medlemmar 

Årets träff med nya medlemmar planeras till den 7 mars kl.18.00 på Livbojen. 

Inbjudan utskickas den 19-20/2. Berit Wiklund ansvarar. I år deltar endast styrelsen. 

Landgångar beställs på Kattis. 

 

§  168 Kurs i trädklippning 

Göte Johansson erbjuder sina träd som objekt för trädklippning. Inger Edling undersöker olika 

idéer för genomförandet. 

 

§ 169 Övrigt 

 Valberedningens förslag diskuterades. Ordförande stämmer av med Barbro. 

 Avtackning med  blommor på årsmötet till: Birgit och Arne Risberg samt Britta 

Lindgren. Blommor till ordförande och sekreterare för årsmötet. 

 Presenter till våra "gäster" för avtackning. Anders Kinch hör med Karlslund om 

äppledricka. 

            Inger Edling undersöker om det går att få tag på honung. 

 Engelska kursen. Inställd p.g.a. för få deltagare 

 Torsten meddelar att vinprovningen statar i februari. 



 Tura Helsingborg-Helsingör med studiebesök på Dunkers. Glasutställningen slutar 

den 18 mars. Vi ser det som omöjligt att resa innan dess. Resan skjuts upp till hösten. 

 Förslag på program till hösten. Inger Edling föreslår Birgitta Rasmusson, hela 

Sveriges Kakdrottning. Inger undersöker. 

 Inger Engstrand informerade ifrån KPR  om: 

Socialstyrelsens nationella undersökningar om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. 

Mailas till styrelsen. 

Gratis broddar. Hemvårdsnämnden bjuder alla som fyllt 65 år på lunch på någon av 

kommunens äldrelägenheter. Allt som behövs är att uppvisa sitt kvitto på inköp av 

broddar som inköpts från den 1 december 2017 till den 31mars 2018. Beslut: Info. på 

årsmötet, 

Samlingslokaler på privata äldreboende. Aleris lånar gärna ut sin samlingslokal som 

rymmer ca 50 personer. Kontakt i god tid, ingen kostnad. 

Attendo  Nissabogatan/ Westerbergsgatan lånar gärna ut sin samlingslokal. Kontakt i 

god tid, ingen kostnad. 

Kontakt LOV- Koordinator Britt Wiklander 035-13 96 71, 0729-96 38 77. 

       

§ 170 Nästa sammanträde     

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 21 februari kl.09.00 på Livbojen. Anders har 

kaffet. 

 

§ 171 Sammanträdets avslutning   
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2018-01-17 

 

 

………………………………….  ……………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

   

 

 

 


