
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 5 december 2018 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Thorsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 132 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 133 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 134 Föregående protokoll SPF Kvarnen 2018-10-24 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 135 Protokoll Samrådsgruppen 2018-11-13 

Hans Emanuelsson rapporterade ifrån mötet. 

 

§ 136 Program SPF Kvarnen januari - juni 2019, Kallelse årsmöte 2019, 

Föredragningslista årsmötet 2019, Årsberättelse 2018 

Samtliga dokument genomgicks och godkändes för tryckning och distribution enligt 

planering. 

 

§ 137 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund presenterade Balans- och Resultatrapport för period 1801–1811. 

Beslut: Att godkänna rapporterna. 

 

§ 138 30-årsdagen 

En mycket lyckad fest med hundratalet mycket nöjda firare och underhållare. 

 

§ 139 Medlem, födelsedagslista 

Hans Emanuelsson redogjorde för det stora antalet födelsedagskort som det blir på ett år då 

alla 70, 75, 80, 85, 90, 95 och hundraåringar får födelsedagskort. Många gratulerade 

uppskattar verkligen uppvaktningen vilket gör arbetsinsatsen mer än väl värd. 

Dagens medlemsantal är 530 personer. 

 

§ 140 Hemsidan 

Anders Kinch ber att vi skall hjälpas åt med att få våra medlemmar att bidra med text och 

bilder, ifrån sina olika aktiviteter, för bidrag till hemsidan. 

 

§ 141 KPR 

Inger Engstrand informerade att inget nytt fanns att rapportera då sista protokollet ej var 

utskickat. 

§ 142 Jenny Axelsson 

Inger Engstrand berättar att Jenny hälsar och tackar för ett mycket trevligt och givande besök 

hos oss. Hon ber om ursäkt för att sammanfattningen av besöket dröjer men beror på en 

mycket stor arbetsbelastning. 

 

 



§ 143 Blommor månadsmötet 

Avstämning av antalet blommor som skall inköpas inför december månadsmöte till 

aktivatörerna. 

Inger Edling berättar att hyacinterna som skall utgöra bordsdekorationerna på månadsmötet 

skall lottas ut. 

 

§ 144 Övrigt 

Hans Emanuelsson berättar att arbetet med att hitta en förstärkning som trafikombud till Sven 

Olsson pågår. 

 

Bowling. Hans Emanuelsson informerar att SPF Kvarnens medlemmar är inbjudna att testa på 

bowling i Getinge. 

Inbjudan på månadsmötet och på vår hemsida. 

 

Vingårdar. Inger Edling berättar om olika förslag på Vingårdar att besöka till hösten. Jobbar 

vidare. 

 

§ 145 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 9 januari 2019 kl.09.00 på Livbojen. Torsten 

erbjöd sig att fixa kaffet 

 

§ 146 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2018-12-05 

 

 

…………………………………  ……………………………. 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 

 

 


