
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 24 oktober 2018 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Thorsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 111 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 112 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 113 Föregående protokoll 2018-09-18 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 114 Protokoll Distrikt Halland 

Genomgång av sista protokollet. Bil.2 Riktlinjer för jubileumsuppvaktning, högtidsdagar 

inom SPF Distrikt diskuterades. Beslut 2018-10-05 

 

§ 115 Program månadsmöte mars-maj 2019 

Mars: Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenska? Sven Larsson, historiker 

och författare, berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.  

 

April: Framtidsfullmakt ny sorts fullmakt från 2017-07-01. Med en framtidsfullmakt kan du 

utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre själv kan ta 

hand om dem p.g.a. sjukdom… Föreläsning och frågestund med Jurist Elvira Hasaj från 

Familjens Jurist. 

 

Maj:  Lodrätt och vågrätt med musik. Henrik och Alexandra Murdock bjuder på en 

underhållande viskonsert som varvas med kluriga frågor som kopplas till musiken. 

 

 

§ 116 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Balans - och Resultatrapport period 1801–1812. 

Beslut: Att godkänna redovisningen. 

 

§ 117 Medlem, statistik 

Thorsten Gantén informerade om att vi har 531 medlemmar. Lugnt. 

 

§ 118 Hemsidan, information viktigt, Anders 

Anders presenterade sin viktiga och informativa sammanställning av "Information ä viktigt" 

daterad 2018-09-27. Utskickas ihop med handlingarna inför årsmötet. 

 

§ 119 KPR 

Inger Engstrand informerade ifrån KPR 2018-10-17 att protokollet inte är klart. Inger 

informerade om att sammanställning över inkomna förslag, grupparbeten från SPF, SKPF och 

PRO, om gemenskap vid måltiderna redovisades av Eva Lydahl. Därefter följde en mycket 

givande diskussion utifrån grupparbetenas innehåll och nytillkomna synpunkter. 

Sammanställningen vidare till Hemvårdsnämnden. 

 



§ 120 Ordförandedag 

Hans Emanuelsson rapporterade att: 

 SPF är 80 år. 

Hjärnkoll. I föreningarna blir Hjärnkoll den 5 mars och på distriktsnivå den 14 maj. 

Information om anmälan, tid, plats och tillvägagångssätt kommer att meddelas. 

Enligt Jönköpingsmodellen gör SPF och PRO bedömning av VDC i Jönköpings kommun. 

Diskussion rörande flyttskatten - reavinst. 

§ 121 30 - årsdagen 

Forts. planering. 

Hans inbjuder SPF Distriktsordförande Åke Persson m. hustru Margareta. 

Slutplanering den 5/11, hos Berit Wiklund, då programmet fastställs. 

 

§ 122 Frågor till Jenny Axelsson 

Inger Engstrand sammanställer inkomna frågor och skickar till Jenny. Inger frågar Mats 

Nilsson, SPF - medlem, tidigare vice ordf. i Kvarnens styrelse och aktiv i boendefrågan för 

SPF:s medlemmar, om han vill delta i vårt möte med Jenny Axelsson angående boendefrågan 

i vårt område. 

 

§ 123 Övrigt 

Inför årsmötet. 

Barbro Ericsson, Valberedningen, bjuds in till styrelsemötet den 5/12. 

 

 Utskicket inför årsmötet lämnas till tryckning måndagen den 17 december. Ansvarig 

Thorsten Gantén. 

Packning och utskick 27–28 december av kallelse, föredragningslista, verksamhetsberättelse, 

Program våren 2019 och Information är viktig. Packning ansvarar Berit Wiklund för. 

 

Motion skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast sex veckor före årsmötet, vilket 

innebär senast fredagen den 28 december. 

Annonsering HP fredagen den 14 december med inbjudan till årsmötet samt information om 

insändande av motion. 

Livslust efter 65 år  

Harplinge- Steninge församling har ett samarbete tillsammans med PRO Harplinge och SPF 

Kvarnen kring ämnet " Hur behåller man sin Livslust efter 65 år". 

Inger Edling informerar om att de har Öppet Hus på Gullbrandstorps församlingshem den 

8/11 kl.14.00.Till mötet har Ingegerd Sahlström inbjudits för att prata om Astrid Lindgren, 

hennes liv och böcker. 

Inbjudan i första hand till de som har hemtjänst. 

 

Studiebesök på avfallshanteringen Kristinehed. 

Inger Edling informerar om att studiebesöken blir den 22/11 kl.12.30 och 29/11 kl.13.00. 

Eget fika. 

 

Förslag studiebesök våren 2019 

Norrvikens trädgårdar. Före 31/5 gratis entré? Guidning. Samåkning.  

Sofiero med guidning. 

Postrånevandringen 5 maj 

Ansvarig är Inger Edling. 

 



Vargaslätten i Simlångsdalen. 

Anders Kinch undersöker. 

 

Övriga sammankoster 

Pubafton i mars 

Sommarfest i juni 

Styrelsen ansvarar för dessa arrangemang. 

 

Övriga aktiviteter 

Fågelskådning i maj. Birgit Sjöholm ansvarar. 

Hembygdsvandring med Sven Olsson. 

 

§ 124 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 5 december kl.09.00 på Livbojen. 

 

§ 125 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2018-10-24 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 


