
 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 13 mars 2019 på Livbojen 

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

Giltig frånvaro: Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henriksson 

 

§ 22 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 23 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 24 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2019-02-20 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 25 Ekonomi  

Kassör Berit Wiklund redogjorde för perioden 1901- 1903. 

Beslut: Att godkänna resultat- och balansrapport. 

 

§ 26 Medlem  

Jan Henriksson har informerat om att det är problem med att få  E-posten ut till alla 

medlemmar. En del får men till andra går det ej fram just nu. Jobbar vidare med systemet. 

 

§ 27 Hemsidan 

Den är vi stolta över. 

 

§ 27 KPR 

Inger Engstrand informerade om att hon inte deltar i KPR längre. Antalet SPF medlemmar har 

totalt minskat något i Halmstads kommun, vilket påverkar vårt platsantal till KPR. 

Platsantalet har reducerats från fyra till tre för vår kommun. 

 

§ 28 Pubkväll 

Planering av Pubkvällen onsdagen den 20 mars: 

Kall "platte"  beställs på Gudmundsgården. Pris 100 kr/styck. Inger Edling. 

Potatisgratäng, smör och bröd. Kaffe, kaka, mjölk och te. Berit Wiklund. 

Komplettera dryckerna med rödvin.   Hans, Pelle 

Dukar, servetter finns i "förrådet".  

Ljus finns. 

 

Vi träffas kl.10.00 på Livbojen. 

 

§ 29 Hjärnkoll  

Fem medlemmar deltog. Går vidare gör: Björn Molin, Birgit Sjöholm och Bert Werneman. 

 

§ 30 Nya medlemmar  

I träffen deltog sex nya medlemmar samt fem ifrån styrelsen. Det blev en mycket trevlig 

kväll. Medlemmarna tackade för bra information samt tyckte att det varit mycket givande och 

trevligt att fått träffa både nya medlemmar och styrelse. 

 



 

 
§ 31 Övrigt  

Resan till Österlen. Inger Edling fortsätter att undersöka bussalternativ. Vi beslutar att fråga 

Tylövännerna om de är intresserade av att samarbeta med oss gällande bussutflykter. 

Intresseanmälan att delta i resan före beslut diskuterades .Detta för att få en uppfattning om 

antalet intresserade var så stort att resan var genomförbar. 

 

Reportage till Hemsidan och HP om månadsmötet med Sven Larsson, som berättade om "När 

Halland blev svenskt", skriver Inger Edling några rader om. Christina Pedersen har kort. 

    

Gymnastiken. Fortfarande har ingen ersättare för Yvonne Werneman hittats. Jakten fortsätter. 

 

Problem med information till våra medlemmar ang. våra aktiviteter. Under § 26 informerar 

Jan Henriksson att medlemssystemet inte  funkar tillfredsställande. Mail som skickas ut till 

våra medlemmar når inte alla. Jobbar vidare med att lösa problemet. 

 

Styrelsen diskuterade ovan problem och vi kan konstatera att vi alla, för tillfället, har mötts av 

medlemmar som inte fått ifrån oss skickade mail, vilket vi beklagar! Vi kan  just nu bara 

fortsätta att upplysa våra medlemmar om att  informationsvägarna är flera:  

Att alla aktiviteter alltid och fortfarande annonseras ut under Föreningsaktuellt i HP på 

fredagar.  

Att föreningens arrangerade aktiviteter också finns  på hemsidan. 

Att information ges på månadsmötena. 

Att mail skickas normalt ut till de medlemmar som har e-postadress. 

 

 

§ 32 Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde blir ihop med aktivatörsträffen tisdagen den 9 april kl.09.00 på Livbojen. 

Inger Engstrand skriver kallelse och Inger Edling beställer wienerbröd. Berit tar med kaffe för 

bryggning. 

 

§ 33 Sammanträdets avslutning  

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Harplinge 2019-03-13 

 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare

  

 

 

 

   

                                  

 


