
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 8 maj 2019 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henriksson 

§ 52 Sammanträdets öppnande  

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 53 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 54 Föregående protokoll 2019-04-09 

Protokoll aktivatörsträffen och styrelsemötet godkändes och lades till handlingarna. 

Ordförande gick igenom protokoll SPF distrikt Hallands konstituerande möte. 

Informerade ifrån samrådsgruppens möte. 

 

§ 55 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för föreningens ekonomi. Beslut: Att godkänna 

redovisningen. 

 

§ 56 Medlem 

Jan Henriksson informerade om att vi har 538 medlemmar + 2 från igår. Uppdatering av 

medlemsregistret i slutet av maj. 

Fortbildningen på Katrineberg bjöd inte på några stora förändringar. Vi tragglar vidare i det 

gamla systemet. 

 

§ 57 Hemsidan. 

Ständig utveckling. Imponerande. 

 

§ 58 KPR 

Inger Engstrand informerade att sista protokollet har inte utskickats. 

Lars Björk, vice ordförande i Söndrumsvännerna, är ny ledamot i distriktet. 

Inga Lindgren- Dibowski, SPF Seniorerna Snöstorp, har skrivit en  motion angående att: 

seniorer måste få deltaga i beslutsprocessen om framtidens tåg så att äldre på ett tryggt och 

säkert sätt ska våga åka tåg i framtiden. Inga hemställer att förbundet SPF Seniorerna 

prioriterar och driver frågan. 

Inger Engstrand skall tillfråga Jenny Vidal om hon vill informera om hemvårdsförvaltningens 

roll i framtidens välfärd, vård och omsorg. Är ett mycket stort område. Behöver avgränsas. 

KPR-RPR deltar i pågående vårdcentrals undersökning. 

Temadag 2019-10-18. 

 

§ 59 Aktiviteter 

Gymnastik- gymnastikledare. På SPF Kvarnens uppdrag kommer Olga Hansson från Friskis 

och Svettis att leda SPF Kvarnens gymnastik på tisdagar kl.16.00-17.00 i Haverdalshallen. Vi 

äger lokalen. 

Inger Edling kommer att vara kontaktperson. Start hösten 2019. 

 



 
 
 

§ 60 Lunch, aktivatörerna 

Lunch för aktivatörerna beslutades till den 27 maj kl.13.00 på Ringenäs Golfklubb. 

Ordförande kontaktar Golfklubben och sänder inbjudan till aktivatörerna. Förhinder meddelas 

senast den 23 maj till ordförande. 

 

§ 61 Sommarfest 

Datum för sommarfesten fastställdes till den 26 juni på Annies gård. Berit Wiklund kollar om 

lokalen är ledig och vad priset är för att hyra den. 

Beslut: Möte för planering av festen hemma hos Berit Wiklund onsdagen den 22 maj 

kl.18.00. 

 

§ 62 Övrigt 

Påskliljorna i Fagerås har besökts och det är alltid en fin resa, men i år var det inte den mest 

perfekta blomningstiden, berättade Inger Edling. Men kaffet och våfflorna smakade utsökt. 

 

Klart med besök på Vargaslätten tisdagen den 4 juni kl.10.00. Samåkning från Annies gård 

kl.09.00.Pris/pers. 250 kr m. guide 2 tim. och fika. Anmälan senast den 30 maj till Anders 

Kinch tel.0706-0047 62. Annons i HP 24 maj. 

 

Stroke korten. Anders Kinch har fått 100 stycken. 

 

Kulinarisk resa till Österlen. Vi beslutar att vi skall åka måndagen den 19 augusti. Buss 

bokas. Pris för buss, fika och lunch fasställs till 600 kr./pers. 

Annons i HP 24 maj. 

 

Resekommitté. Beslut: Att bilda en resekommitté som skall bestå av ca 4–5 medlemmar med 

erfarenhet av och idéer från skilda landsändar. Inger Edling ansvarar. 

 

Besök i Norrvikens trädgårdar läggs på is. 

 

Olika studiebesök diskuterades. Bl.a. Krönleins bryggeri. Pia Flodin återkommer. 

 

Hemsidan. Lägga in Trafikombud Sven Olsson. 

 

Material ensamhet. Pia fixar ett 10-tal x. Förslag är att bilda en arbetsgrupp, med rep. från 

medlemmarna och styrelsen, för att ta fram förslag till och idéer om hur vi kan arbeta med 

"ensamhets frågan". 

 

112. Info. om hur vi kan få hjälp vid nödläge i exp. skogen med hjälp av mobiltelefon. 

Inslag önskas på månadsmöte. Inger Engstrand kontaktar. 

 

Månadsmöte hösten 2019 och januari, februari 2020 

9 sep. Reine Johansson, teatertrubadur, framför och berättar om nobelpristagaren 

 Dylans låtar i Wiehes, Afzelius, Dagebys och egna översättningar. 

 

14 okt. Johan Rosenlind, Haverdal, är skapare och rådgivare till den kritikerrosade TV-

 serien "Vår tid är nu". Johan berättar om hur han fick idén till serien och hur  

 vision blir verklighet. 



 
 
 

11nov. Two Tracks, en trio som spelar glad musik från 40,-50-talet och framåt. De 

 bjuder på sång och instrumentalt med två saxofoner och klaviatur.   

 

9 dec. Åke Andersson, Albrekts Trafikskola, ger bl.a. för årstiden aktuell information. 

 Luciatablå med kyrkans barnkör under ledning av kantor Eva Persson. 

 

13 jan. Erotik, graffiti och sprutande eld. Kathinka Lindhe berättar och visar bilder om 

 vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji före och efter det våldsamma utbrottet 

  år 79. 

 

10 feb. "Jazz på fiol". Lasse Svenssons Trio, välkända killar från Nizzan Jazz Band, 

 underhåller med sång, fiol och trumpet. 

 

Nyutkommen bok: "Mellan åsarna och havet". Pris: 300 kr. Vad händer med Skintan? 

Rekommenderas av Anders Kinch. 

 

§ 63 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutat till onsdagen den 22 maj kl.18.00 hos Berit Wiklund. 

 

§ 64 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-05-08 

 

 

……………………………….  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


