
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen tisdagen 

den18 september 2018 på Livbojen. 

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

Pia Flodin, Thorsten Gantén 

Frånvarande med giltigt förfall: Anders Kinch 

§ 97 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 98 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 99 Föregående protokoll 2018-08-27 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 100 Protokoll Distrikt Halland SPF 

Genomgång av det sista protokollet. 

 

§ 101 Program SPF Kvarnen  

Månadsmöten våren 2019 

Förslag som Pia undersöker. Mars: Frida Stranne, Högskolan Halmstad, USA-expert och 

föreläsare. 

April: Lodrätt- vågrätt 

Maj: Goa Gubbar? 

 

Övriga förslag att ev. komplettera med: 

Framtidsfullmakt. Ta makten över framtiden genom att skriva en Framtidsfullmakt. (se 

Senioren nr 1 2018) Inger Engstrand kollar med Swedbank om ev. information. 

Information om Samrådsgrupp och KPR. 

 

Riskutbildning. Önskemål om ytterligare utbildningar med Sven Olsson. 

 

Studiebesök, under 2019, att undersöka 

Norrvikens Trädgårdar m. visning. 

Sofiero. 

Hem. 

Fungigården med odling av kravmärkt ostronskivling. 

Buffelsafari på Mosstorp. 

Inger Edling ansvarar för samtliga förslag. 

 

§ 102 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund informerade om medlemsintäkterna. 

 

§ 103 Medlemsregister och medlemskort 

Inget nytt att rapportera om medlemsregistret. Fortfarande saknar medlem hos SPF Kvarnen 

medlemskort och Senioren. 

 

§ 104 Hemsidan 

Inget nytt. Vi har en utmärkt hemsida. 



 
 
 

 

§ 105 KPR 

Inger Engstrand informerade om att det inte varit något möte i KPR sen vårt sista 

styrelsemöte, men däremot har Samrådsgruppens replik på HP ledaren den 20 aug. ang. 

"Ofrivillig ensamhet" varit införd i HP den 29 aug. Replik ang. vår insändare har kommit från 

Ingeborg Oléni, Trygghetspartiet - Halmstad, införd HP den 3 sep. med rubriken "Lagstiftning 

påverkar äldres möjligheter". 

Thorsten Gantén informerade om ett informationsmöte han deltagit i på Arena Hallen 

ang."Micke Syds" planering av bostadsrätter i Haverdal. Tänkt är att 48 lägenheter skall 

uppföras, varav 5-6 3:or och rest. skall vara 2:or, på två eller tre plan. En 5-årsplan. Pris: 2–3 

miljoner per boende. Torsten berättade vidare att i Haverdal bor 93% i eget boende och 7% i 

hyresrätt. Behovet av hyresrätter är enormt stort. 

Beslut: Att Inger Engstrand på nästa KPR skall inbjuda Jenny Axelsson, ordförande i KPR 

och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, till SPF Kvarnens styrelsemöte i höst för att 

diskutera det stora behovet av hyresrätter i vårt boendeområde. 

 

§ 106 30-årsdagen 

Extra styrelsemöte beslutas till den 1 oktober kl. 14.00 hos Berit Wiklund för fortsatt 

planering av 30 årsdagen. Berit står för fikat. Hans bjuder in Barbro Ericsson. 

 

§ 107 Aktivatörsträffen i oktober 

Aktivatörsträffen har beslutats till den 24 oktober kl.09.00 på Livbojen samt därefter 

styrelsemöte. 

Inger Edling beställer wienerbröd.  Inger Engstrand skickar ut kallelsen med sista datum för 

återbud. 

 

§ 108 Övrigt 

Räkfrossan. Slutplanering. Pia Flodin kontaktar SV om ev. underhållning av Kerstin Nilsson. 

Presenter till föreläsare. Beslut att Pia Flodin inköper äppelmust. 

Vattengympa. Pia Flodin informerade om att Madeleine Magnusson kommer att vikariera för 

Kina Persson under våren. Pia fortsätter att undersöka om SPF Kvarnen kan få 

sammanhängande pass i bassängen. 

Påminnelse om att logga in via rätt webbadress i medlemsregistret har skickats från SPF 

SYSTEM. 

 

§ 109 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde har beslutats till onsdagen den 24 oktober kl.09.00 på Livbojen. Dagen 

inleds med Aktivatörsträffen. 

 

§ 110 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Haverdal 2018-09-18 

 

 

……………………………….  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


