
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 11 september 2019 på Livbojen 

 
Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Inger Engstrand, Pia Flodin, 

Anders Kinch, Jan Henriksson 

§ 93  Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 94  Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 95  Föregående Protokoll 2019-08-14 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 96  Övrig rapportering 

Ordförande Hans Emanuelsson rapporterade från Samrådsgruppens sammanträde den 27 

augusti 2019. 

Under övrigt, Samrådsgruppens protokoll, rapporterade Margareta Persson att Röda Korset 

inbjuder 200 SPF- are till en kostnadsfri konsert och mingel på Halmstad teater den 18 

november kl.15.00. Mingel med förtäring från kl. 14.00. För Biljetter kontakta Röda Korset, 

Bryngelshusgatan, Halmstad, telefon 035/178 865. Inbjudan bifogas som bilaga till detta 

protokoll. 

 

SPF Kvarnen beslutar att lägga ut denna Inbjudan på Hemsidan och som e-post. 

 

Margareta Persson påminde också att vi från distriktet erhåller 50:/ ev. ny medlem i samband 

med rekryteringsåtgärd samt att föreningarna kan erhålla 1000 kr. mot kvitto i samband med 

SPF:s 80-årsjubileum. Beskrivning och kvitto sänds till kassör Carl Persson på Möllegatan i 

Falkenberg. 

 

§ 97  Ekonomi 

Hans Emanuelsson har fått rapport av kassör Berit Wiklund om föreningens ekonomi, som är 

u.a. 

 

§ 98  Medlem 

Jan Henriksson rapporterade att vi har 544 medlemmar nu, samt att Torsten Gantén 

informerat om att vi har 3 personer som vill bli medlemmar efter den 1 oktober. 

 

Hans Emanuelsson informerade att i SPF Distrikt Halland finns 40 SPF föreningar som 

tillsammans har 13 562 medlemmar. En liten nedgång ifrån 13 800. 

 

§  99  Hemsidan 

Anders Kinch informerade om att på hemsidan finns nu en länk till "Information är viktigt". 

 

§ 100  KPR 

Inger Engstrand informerade om att nästa KPR är den 12 september. 

 



 
 

 
 

§ 101   85+ 

I årets lunch för våra medlemmar 85+, på Kvibille Gästis den 4 september, deltog ett 40-tal 

medlemmar. Som vanligt bjöds vi på god mat och trevlig underhållning av krögaren själv. 

Hem åkte både nöjda nöjda 85+-are och styrelse. 

 

§ 102  SPF 80 år 

På månadsmötet den 9 september firade vi SPF 80 år. Ordförande Hans Emanuelsson inledde 

med en kort historik om bakgrunden till SPF:s tillkomst samt fram till nutid. Därefter bjöds 

våra medlemmar på fika med utsökt födelsedagstårta. 

 

§ 103  Seniorevent 3-4 oktober 

Årets mässa äger som vanligt rum i Arenahallen kl.10.00-16.00. 

Amelia Adamo och "Lilla Bandet" medverkar båda dagarna. 

Varje förening tar med informationsmaterial. Barbro Ericsson tar med äpplen. 

SPF Kvarnen och Breared bemannar kl.13.00-16.00 den 4 oktober. 

Hans Emanuelsson tar bort efter avslutad mässa. 

 

§ 104  Övrigt 

Program SPF Kvarnen. Anita på Studieförbundet Vuxenskolan  vill ha aktuellt program för 

SPF Kvarnen senast den 13 september. Anders Kinch ombesörjer. 

 

Informationsmaterial i fickformat. Vi diskuterade om att ta fram en broschyr i fickformat om 

vår verksamhet. 

 

Nya Stadgar för SPF är ute på remiss. 

 

Inbjudan till uppföljnings träff av årsmötet för Annies Gård. 

Syftet är att de skall berätta vad som sker på Annies gård och vilka förbättringar i 

medlemskapet som föreningarna önskar. 

Tidpunkt: måndagen den 30 september kl.18.00 

Vi beslutar att Berit Wiklund och Inger Engstrand skall deltaga. 

 

Årets bilutflykt. I Bilutflykten deltog 32 medlemmar. 

 

Resekommitté. Inga beslut har fattats ang. bildande av en resekommitté. 

 

Gympan. I gympan deltar 55 medlemmar. Kostnad: 650 kr./termin.  

Inger Edling berättade också att det finns en massa "bollar" som inte används längre och är 

svåra att förvara. Förslag att sälja bollarna för 25 kr./st. Beslut enligt förslaget.  

 

Ringhals. Inger Edling informerade om att vi kan få göra studiebesök på Ringhals den 28 

november. Inger skall kolla upp vad transport med buss kan kosta. Vi diskuterade också om 

det skulle vara lämpligare att göra studiebesöket nästa år. 

 

Tura. Slutpriset på buss, julbord och turabiljett har inte kommit. Inger Edling informerade att 

hon jobbar på att få klart slutpriset. 

 



 
 

 
Läs-Res. Ingen studieledare har dykt upp. Vi söker vidare. 

 

Ensamheten. Inger Engstrand informerade om att på nästa KPR skall frågan diskuteras igen 

samt att på senaste KPR-Distrikt diskuterades möjligheten att samarbeta med vårdcentralerna, 

som har stor kännedom om patienter som mår dåligt av att de är ensamma. Vårdcentralerna 

skulle då kunna vara en länk mellan oss och den ev. verksamhet som vi skulle kunna bedriva. 

 

På sista månadsmötet informerade "kyrkan" att de skall starta träffpunkt på Gullbrandstorps 

församlingsgård med droppinverksamhet och lunch för att försöka råda bot på ensamhet och 

för hjälp att skapa sociala nätverk. 

 

Informationsmöte den 30 september kl.14.00 med Jennie Vidal 

Styrelsen beslöt att träffas kl. 12.45 för att iordningställa bord och stolar, duka, koka kaffe och 

fixa kaffebröd eftersom vi inte skall ta hjälp av kaffekommittén. 

Inger Edling fixar kaffe, te, mjölk och fikabröd samt dukar och servetter. 

 

Aktivatörsträff. Höstens aktivatörsträff planerades till onsdagen den 23 oktober kl.09.00 på 

Livbojen. Inger Edling köper wienerbröd och Inger Engstrand skickar inbjudan. 

 

§ 105  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 9 oktober kl.09.00 på Livbojen. 

 

§ 106 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-09-11 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 


