
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen tisdagen 

den 9 april 2019 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henriksson 

§ 39 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 40 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 41 Föregående protokoll 2019-03-13 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 42  Protokoll Hallands Distrikt 2019-02-26 

Ordförande redogjorde för protokollets innehåll med tyngdpunkt på vårdcentralsutredningen. 

 

§ 43 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för perioden januari- mars 2019. Beslut: Att godkänna 

redovisningen. 

 

§ 44 Medlem 

Den 26 april åker Jan Henriksson på informationsutbildning för nya styrelsemedlemmar. 

 

§ 45 Hemsidan 

Samma superlativ som vanligt. 

 

§ 46 KPR 

Inger Engstrand informerade om att varför SPF hade fått en plats mindre i KPR har varken 

Hemvårdsförvaltningen eller Jenny Axelsson varit indragna i. Ärendet har tagits upp igen och 

SPF har enligt Kommunstyrelsens beslut nu 4 platser igen under denna mandatperiod och 

Inger Engstrand önskas välkommen. 

 

§ 47 Pubkvällen 

Det var en trevlig kväll med god mat och roliga visor. 

 

§ 48 Nya medlemmar 

Två presumtiva medlemmar presenterade sig på månadsmötet igår. 

 

§ 49 Övrigt 

Distriktsstämman. Ordförande redogjorde från distriktsstämman: 

 Christina Rogestam hade en mycket bra information om EU och det kommande valet. 

 

Material om ensamhet presenterades: Tillsammans mot ensamhet. Vi uppmanades att bilda en 

grupp med tema ensamhet inom föreningen och diskutera: Hur tackla frågorna? 

Beakta den anonyma ensamheten. 

Anders kontaktar Åke Persson om material. 



 
 

SPF Kvarnen fick 3:dje pris,1000 kronor och Diplom, för nyrekryteringen inom vår 

gruppstorlek i distriktet. 

 

Marknadsplats. Anders Kinch informerad om att hemsidan skall kunna erbjuda en 

marknadsplats.D.v.s. en flik där man skall kunna göra reklam för sina produkter eller tjänster. 

Detta innebär att annonsören sponsrar SP - Kvarnen med ett visst belopp. 

Här kan du se ett exempel på detta. 

hhtps://www.spfseniorerna.se/distrikt/hallandsdistriktet/foreningslista/spf-kvarnen/. 

 

Lunchen för aktivatörerna. Förslag Ringenäs Golfklubb. Hans Kollar. Vi beslutar att också 

bjuda in Anita Johansson och Carolin Andersson SV. 

 

Bokning av Harplinge församlingsgård. Pia Flodin informerade om att månadsmötena var 

inbokade på följande datum till hösten: 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december. 

Hyran är 800 kr./ gång. 

 

Studiecirkel ensamhet. Pia kollar om SV har den på programmet. 

 

Månadsmöte med information om "Biodling"?  Pia kontaktar Lars-Arne Olsson 

Biodlarföreningen i Harplinge. 

 

Stroke kortet. Vi beslutar att beställa 100 kort. 

 

Idédag - Reseansvariga. Inger Edling berättade ifrån idédagen bl.a. om att Tölö hade tema 

"Du som inte vill resa ensam" och Långaryd hade studiecirkel på Folkhögskolan med två 

träffar innan resan. 

 

Påskliljorna i Fagerås. Inger Edling informerade om att en resa till Fagerås med egen bil och 

kort varsel planeras. Kostnaden för att vara medpassagerare i annans bil fastslås och skall vara 

lika för alla. 

 

Gymnastikledare. Inger Edling berättade att det kanske löser sig i eftermiddag då hon skall 

träffa Olga Hansson. 

 

Postrånevandringen den 5 maj är på gång informerade Inger Edling. 

 

Vargaslätt den 4 juni. Anders Kinch stämmer av med ägaren. 

 

Sommarfesten. Olika förslag diskuterades. En gemensam fest med SPF Vi Tre i 

Västerhagsparken har Vi Tre föreslagit. Hans Emanuelsson kollar vidare.  

 

Månadsmöten hösten 2019 och januari, februari 2020.      Förslag: 

9 sep. Edward C Johansson  Pia kollar 

 

14 okt. Johan Roslind. Tema som tid? Inger Edling 

 

11 nov. Two Tracks   Pia 

 

9 dec.            Albrekts Trafikskola  Sven Olsson kollar 



 
 Luciatablå   Inger Edling 

 

2020 

13 jan Nano   Pia kollar 

 

10 feb.  Årsmöte?   

   

 

§ 50 Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 8 maj kl.09.00 på Livbojen 

 

§ 51 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-04-09 

 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


