
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

onsdagen den 16 maj 2018 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Thorsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 52 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 53 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

§ 54 Föregående protokoll 2018-04-17  

Under § 43 finns under Distriktets ekonomiska redovisning posten "dispositionsfond". 

Styrelsen önskade ett förtydligande av vad denna post innebär. 

Anders Kinch informerar om att dispositionsfonden är en reserv för framtida behov  

bl.a. anställningar. 

 

Under § 43 finns Beslut om att årets Folkhälsodag skall vara på Annies gård den 22 aug. 

Beslutet ändras. Folkhälsodagen skall vara på Harplinge Äldreboende. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 55 Protokoll på hemsidan 

Protokoll på hemsidan läggs in efter att protokollet godkänts på styrelsemöte. 

 

§ 56 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund rapporterade att vi efter beslut i styrelsen nu enbart skall anlita 

Länsförsäkringar, alla konton blir överförda. Postgironumret slopas. Bankgirot blir kvar. 

 

§ 57 Medlemsregister 

Thorsten rapporterade att vi nu har 520 betalande medlemmar. Lugnt på fronten. 

 

§ 58 Hemsidan 

Anders informerade om att det är inget nytt. 

 

§ 59 Bengt Olander, The Killer 

På årsmötet måndagen den 11 februari 2019 blir det efter förhandlingarna underhållning av 

The Killer på piano i bästa Jerry Lee Lewis stil. Anders Kinch har kontakt med Bengt 

Olander. 

 

§ 60 Johan Rosenlind 

På månadsmötet 14 januari 2019 kommer Johan Rosenlind, skapare och idégivare till TV-

serien "Vår tid är nu", att berätta hur han fick idén till serien och hur man går vidare från 

vision till verklighet. 

 

 

 



 
 

 
§ 61 Sillfesten 

Sillfesten är beslutad till den 7 juni på Annies gård. Tiden ej helt klar. Annons i HP, på 

Hemsidan och E-post den 25 maj. Sista anmälan 1 juni. Planering och arbetsfördelning inför 

festen gjordes. Underhållning av Janne med Granne. Pris: 100 kr./person. 

 

§ 62 Tylöbäck  

Till lunchen på Tylöbäck för aktivatörerna den 25 maj kl. 13.00 har Hans Emanuelsson bokat 

bord. Vi bjuder på dagens rätt varav det finns två alternativ att välja på. Pris 115 kr./person. 

Personlig inbjudan skickar ordförande. 

 

§ 63 Övrigt 

Vi beslutar att Anders Kinch skaffar bärbar högtalare. 

 

Vi har ställt oss frågan om varför SPF Kvarnen inte är med i HP under föreningsnytt. Anders 

Kinch informerar om att det är trångt om utrymmet och svårt att komma med. 

 

Pia Flodin stämmer av månadsmötena inför höstens Program. 

 

§ 64 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutas till måndagen den 25 juni kl.09.00 på Livbojen. 

Hans står för fikat. 

 

§ 65 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2018-05-16 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 


