
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 14 augusti 2019 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henrikson 

§ 78  Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 79  Dagordning  

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 80  Föregående protokoll 2019-06-17 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 81  Distriktsinformation, protokoll 

SPF 80 år. Hans Emanuelsson informerade att varje förening skall erhålla 1000 kr. för 

firandet av SPF:s 80-års jubileum. Hans kommer att ta upp "firandet" på nästa 

Samrådsgruppsmöte. 

 

Fadderverksamhet. Distriktsstyrelsen har beslutat att införa fadderverksamhet. Detta innebär 

att varje distriktsstyrelseledamot skall besöka max 4 föreningar. Syfte: Lyssna på 

föreningarnas synpunkter, informera om pågående verksamhet i första hand. 

 

Registerutbildningen. Utbildningen för IT- medlemsansvariga har genomförts. Ytterligare 

utbildning behövs. Jan Henriksson kontaktar Åke Persson med önskemål och förslag på  

upplägg. 

 

§ 82  Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat och Balansrapport för perioden 1901–1907 

samt för Sommarfesten 2019-06-26. 

Beslut: Att godkänna redovisningen. 

  

Angående trycksaker. Vi beslutade att utskick av medlemsregister till medlemmar skall 

upphöra. 

 

§ 83  Medlem 

Jan Henriksson informerade om att den 12 augusti hade vi 541 betalande medlemmar samt tre 

på gång. 

Nya medlemmar i höst betalar den 1 oktober årsavgiften för 2020 som då också inkluderar 

rest. år 2019. 

 

§ 84  Hemsidan 

Anders Kinch informerade om att han justerat SPF Kvarnens programs placering på 

hemsidan. F.ö. bara superlativer. 

 

§ 85  KPR 

Inger Engstrand informerade att det inte varit något sammanträde efter vårt senaste möte. 

 



 
 

 

§ 86  Sommarfesten 

En mycket lyckad fest med glada och nöjda medlemmar. Lokalen, i Folkets Hus 

Gullbrandstorp, var till full belåtenhet. 

Räkfrossan den 30 oktober skall också vara i Folkets Hus. 

 

§ 87  85+ Lunch 4 september 

SPF Kvarnen har 70 medlemmar som är 85+. Årets traditionella lunch för dessa går av stapeln 

på Kvibille Gästis onsdagen den 4 september kl.13.00. I år bjuds det på lax till huvudrätt.  

Vi bjuder på skjuts till de som önskar. 

Berit Wiklund skickar ut inbjudan. 

 

§ 88  SPF 80 år 

Det skall vi fira på månadsmötet den 9 september. Föreningen bjuder på kaffe och tårta. 

Tårtan beställer Inger Edling hos Christina Pedersens dotter Charlotte. 

Hans Emanuelsson bjuder på en kort resumé av SPF:s historia genom tiderna. 

 

§ 90  Övrigt 

Gymnastiken. Inger Edling informerar om att det är hög tid att anmäla sig till gymnastiken. 

Annonsering under Föreningsaktuellt i HP. 

 

Bussresan till Österlen. Allt är klart inför utflykten den 19 augusti meddelar Inger Edling. 

 

Förslag på resor.  

Tura. Buss, från Annies gård, mellan 09.30-16.30 kostar 6572 kr. för 50 personer. Resa och 

grillbuffé 450 kr./person. 

 

Shoppingtur Ullared. Buss till Ullared under en dag kostar 4452 kr. Information om Gekås 

historia innan shoppingen. 

Informerade Inger Edling. 

 

PM Information är viktigt 2018-09-27. Detta PM skickades ut till våra medlemmar i 

samband  med kallelse till årsmöte 2019… 

Under utskick med e-post skall medlemsansvarig ändras från Torsten Gantén till Jan 

Henriksson. 

 Beslut: Att nytt PM utskickas till alla som har meddelat sin e-postadress. 

 

Räkfrossan 30 oktober. Pia Flodin kollar om Edward C Johansson, specialitet Country & 

Rock´n Roll - för alla åldrar, kan stå för musikunderhållningen på räkfrossan. 

 

§ 91  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 11 september kl.09.00 på Livbojen. 

 

§ 92  Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-08-14 

 

……………………………….  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


