
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen tisdagen 

den 17 april 2018 

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

Pia Flodin, Torsten Gantén, Anders Kinch 

§ 34 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 35 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 36 Föregående protokoll 2018-03-21 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 37 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat - och Balansrapport för första kvartalet 2018. 

Beslut: Att godkänna Resultat- och Balansrapport för första kvartalet 2018. 

 

§ 38 Medlemsregistret 

Torsten Gantén informerade om att de nu är 41 medlemmar som ej betalt. Stämmer av med 

dem om de skall kvarstå eller gå ur vår förening. 

 

§ 39 Rekryteringstävling  

På Distriktsstämman tilldelades SPF Kvarnen, i sin grupp, tredje pris på 1000 kr., 

 i rekryteringstävlan ang. nya medlemmar och medlemsaktiviteter under 2017.  

Rekryteringsbidraget är 50 kr./person. 

 

§ 40 Hemsidan 

Vi konstaterar än en gång att vi har en förnämlig hemsida som är fin och väl uppdaterad. 

Anders Kinch informerade om att då det gäller medlemsutvecklingen i hallandsdistriktet 

har SPF Årstad procentuellt ökat mest med 12.5%. 

 

 

§ 41 Distriktsstämman Katrineberg 

Det var en bra stämma. 

 

§ 42 GDPR  

Ordförande informerade om Dataskyddsförordningen med nya regler från EU om dataskydd. 

 

§ 43 Övrigt 

I Distriktets ekonomiska redovisning finns posten "dispositionsfond". Ett förtydligande av vad 

denna post innebär önskas. Anders Kinch kollar. 

 

 

 



 
 

 

 

Lunch för aktivatörerna. Beslut: Att förlägga lunchen till Restaurang Tylöbäck på fredagen 

den 25 maj kl. 13.00. Ca 35- 40 personer. Pris / person omkr.100 kr. Hans Emanuelsson 

kontaktar Tylöbäck och ansvarar för inbjudan. 

 

 

Sammanfattning av träff med friskvårdsansvariga och trafikombud.  

Beslut: Att årets Folkhälsodag skall vara på Annies gård onsdagen den 22 augusti kl.15.00. 

Förslag på innehåll:  

• Sittgympa med sjukgymnast.  

• Föreläsning av apotekare om läkemedelshantering, val av läkemedel för vad, dosering, 

kontroll, hur kroppen tar upp läkemedlet, biverkningar, interaktioner samt vem som 

ansvarar för samtlig läkemedelsuppföljning. 

• Ev. information, introduktion om planering av utbildning i Hjärtstarter, Hjärt- och 

lungräddning. 

• Planering av fika.  

 

Friskvårdsansvarig Agneta Svensson och Birgit Sjöholm undersöker ovan förslag. 

Pia Flodin bokar Annies gård. 

Avrapportering på aktivatörsträffen eller tidigare vid behov. 

Utbildning: Trafikombud Sven Olsson informerade att han skall delta den 3 maj i " Cykel och 

hälsa" i Varberg. Arrangör är Monark och Cykelfrämjandet.  

Den 25 april deltar Sven i NTF:s SPF utbildning på Björkäng.  

  

Sven planerar för en "Riskutbildning" måndagen den  17 september kl. 15.00 på 

trafikövningsplatsen i Halmstad.  

Minst 16 deltagare krävs. Pris per /person :50kr 

Avrapportering och information om planering av annonsering och information av 

Riskutbildningen på aktivatörsträffen eller vid behov. 

 

Vårresan till Skåne den 23 maj. Kostnad: 710 kr. Minst 40 deltagare. Information på 

Hemsidan och E-post. Telefonanmälan till Inger Edling senast 5 maj. 

 

Annons om Fågelskådning den 9 maj kommer i HP den 20 april. Anmälan senast den  

27 april till Birgit Sjöholm. 

 

Förslag på att "tura" Helsingborg - Helsingör för att äta julbord i slutet av november. 

 

Till Jubileumsfesten den 17 november kl.17.00 har Pia Flodin bokat Elvis4ever 2 x 45´. 

 

Maj månadsmöte är förlagt till Äldreboendet i Harplinge. Personalen på Äldreboendet fixar 

kaffet. 

 

På sommarfesten den 7 juni kl.18.00 skall "Janne med granne" tillfrågas om underhållningen. 

Pia Flodin kontaktar Janne. 

 

 



 
På månadsmötet i oktober är Håkan Söderberg bokad. Han kommer att tala om hur det  

är att vara ute i FN-tjänst. Inger Edling återkommer med rubrik. 

 

Årsmöte 2019. Anders Kinch skall undersöka med Bengt Olander om The Killer (Per) kan 

underhålla på årsmötet. 

 

§ 44 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde har beslutats till onsdagen den 16 maj kl.09.00 på Livbojen och inleds 

med aktivatörsträffen och därefter styrelsemöte. 

Inger Edling beställer wienerbröd och kaffet kokas på Livbojen. 

 

§ 45 Sammanträdets avslutning  

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Harplinge 2018-04-17 

 

 

…………………………………  ……………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


