
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

onsdagen den 27 augusti 2018 på Livbojen 

 

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

Pia Flodin, Thorsten Gantén 

Frånvarande med giltigt förfall: Anders Kinch 

 

§ 79 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 80 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 81 Föregående Protokoll 2018-06-25 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

  

§ 82 Protokoll Distriktet 2018-05-24, 2018-06-29 

Hans Emanuelsson informerade bl.a. om att Förbundet anställt en person med uppgift att 

sköta alla förbundsmästerskap. 

Föreningarna uppmanas att söka mer pengar till medlemsrekrytering. 

Anders Kinch är styrelsens kontaktperson för News 55 Seniorevent. 

På Bokmässan i Göteborg den 27–29 september är SPF Distrikt Halland representerat med 

bl.a. en sammanställning av samtliga föreningars program inom Distrikt Halland. 

   

§ 83 Protokoll Samrådsgruppen 2018-05-08 

Hans Emanuelsson informerade ifrån Samrådsgruppens möte. 

 

§ 84 Program  

Höstens program för SPF Seniorerna Kvarnen utskickades sent. Vi beslutar att Vårens 

Program skall vara klart den 30 november och datum för tryckning och utskick fastställt. 

 

§ 85 News55 Seniorevent 

På månadsmötet den 10 september skall Hans Emanuelsson informera om News55 

Seniorevent den 18–19 september på Halmstad Arena. Program och inbjudan till 

Senioreventet skall gå via e-post till våra medlemmar. 

 

§ 86 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund informerade om att nu finns alla SPF Kvarnens pengar på 

Länsförsäkringar, som arbetar med att vi skall ha samma bankgiro som tidigare. 

Kostnaden för tryckning av Höstens Program blev 3554 kr. 

 

§ 87 Medlemsregister 

Thorsten Gantén presenterade "Befolkning inom SPF Kvarnens arbetsområde" som han tagit 

fram. Inom Halmstad kommun finns endast 2 valkretsar som har högre %andel 65+ jämfört 

med Haverdal och dessa är Vallås Norra samt Tylösand- Frösakull. Något som bör påtalas för 

Samhällsbyggnadsnämnden för deras planering av seniorboende. 

I medlemsregistret finns ingen information för att se avlidna personer. 

Beslut att Torsten köper in Office 3:6. 

Glömt lösenord för inloggning till medlemsregistret? Gå in på "Centralt Hemsidan". 

SPF Kvarnens medlemmar är för närvarande 529 stycken. 



 

§ 88 Hemsidan 

Vi har en mycket fin och aktuell hemsida men vi saknar den PR som reportage om vår 

verksamhet under Föreningsliv i HP kan ge. PRO dominerar. 

 

§ 89 KPR 

Inger Engstrand informerade om att "Matprojektet" togs väl emot av hemvårdsförvaltningen, 

som har avsatt 1 timma på nästa KPR (20/9) för uppföljning och diskussion. Alla kommer 

också att bjudas på varsin port. kyld mat efter eget val från matsedeln. 

Vår arbetsgrupp har, med ref. till "Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem" Ledarsidan HP 

2018-08-20, skrivit en insändare till HP- läsaren angående den ensamhet som många av 

kunderna, som beviljats bistånd för matleverans, ger uttryck för. 

 

§ 90 Dagmar Glemme 

Sven Olsson har rapporterat att besöket med guidning på Art Center var mycket intressant och 

givande. Ett 15-tal medlemmar hade mött upp. Alla var mycket nöjda med besöket. 

 

§ 91 Hälsodagen 

Hälsodagen den 22/8 på Harplinge Äldreboende var mycket välstrukturerad, trevlig och 

informativ. Vi beslöt att genomföra två utbildningar i HLR med 15 deltagare vid varje 

tillfälle, och med Staffan Anckar som instruktör.  Plats: Gullbrandstorps församlingshem. 

Teckningslistor gick runt. Finns några platser kvar.  

På månadsmötet den 10/9 kommer Agneta Svensson att informera om utbildningen, tider och 

antalet lediga platser som finns kvar. 

 

§ 92 Pensionärsbowling 

Ordförande informerade om att vi har möjlighet att delta i pensionärsbowling i Getinge 

Pris: 75 kronor. De två första gångerna är gratis. Kontaktperson är Kenneth Persson. 

 

§ 93 Livslust 

Inger Edling redogjorde ifrån mötet den 3/7 med Peder Jarnvall, kyrkoherde, Anne Bengtsson, 

diakon, samt Embritt Agmarken som är PRO, s ordförande i Harplinge. 

Mötet inleddes med att Peder Jarnvall frågade om vi ville använda kyrkans lokaler lite mer. 

Församlingshemmet i Gullbrandstorp, sockenstugan i Steninge finns ju tillgängliga för att 

kunna användas mer för stillsamma aktiviteter som bridge, möten etc. Vid intresse kan 

hyressättningen för oss diskuteras. 

 

Mötets syfte var att diskutera en ev. fortsättning på "Livslust efter 65 år" 

Olika förslag diskuterades men mötet beslöt att var och en går hem och funderar vidare. Nästa 

möte är den 30 /8. 

 

Utifrån Ingers redogörelse kom vi fram till att målgrupp, man eller kvinna eller både och, har 

viss betydelse för syftet. 

Utifrån valt mål och syfte kan planering och resurser diskuteras. 

 

§ 94 Övrigt 

Höstens aktivatörsträff beslutades till styrelsemötet i oktober. 

 

Program våren 2019. Innehållet för månadsmötena i mars, april, maj ej klara. 

Olika förslag diskuterades. Jobbar vidare. 



 

Räkfrossan. Förslag på lämplig gitarrist och eller dragspelare, utan förstärkare, för lite 

snapsvisor och allsång diskuterades. Vi söker vidare. 

Berit Wiklund kontaktar Christina Pedersen om att få överta överblivna småkakor från 

"Kakträffen". 

 

Förslag på resor och studiebesök under hösten diskuterades. Undersöker vidare. 

 

Bokcirkeln. Pia informerade om att tre deltagare hoppar av.  Inga ersättare. Gruppen är lagom 

som den är. 

 

Inbjudan: SPF Kvarnen 30-årsjubileum. Tänkbara förslag och idéer till Inbjudan och Program 

diskuterades. Spåna vidare. 

 

§ 95 Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde beslutades till tisdagen den 18 september kl. 09.00 på Livbojen. 

 

§ 96 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2018-08-27 

 

 

…………………………………  ……………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


