
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 9 oktober 2019 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henriksson 

 

§ 107  Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 108  Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 109 Föregående protokoll 2019-09-11 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 110  Ekonomi  

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat och - Balansrapport för perioden1901-1909. 

Beslut: Att godkänna redovisningen. 

 

§ 111 Medlem 

Jan Henriksson informerade om medlemsutvecklingen. Vi har 9 medlemmar som slutat, men 

13 nytillkomna vilket ger totalt 550 medlemmar. Medlemsregistret fungerar nu hyfsat. 

 

§ 112  Hemsidan 

Fungerar utmärkt. På hemsidan skall Anders lägga in länkar till kommunens invånardialoger. 

 

§ 113 KPR 

Inger Engstrand informerade att sista protokollet inte var klart. Återkommer. 

 

§ 114 Räkfrossan 2019-10-30 

Berit Wiklund beställer räkor och ansvarar för inköp av sedvanliga tillbehör. Citronkakor till 

kaffet. Övrig dryck ansvarar Hans och Pelle för som vanligt samt vinlotteriet.  

Vi träffas kl.10.00 i Folkets Hus i Gullbrandstorp för dukning. Vi utgår ifrån 8 personer/bord. 

Bordsplacering. 

Pia informerar att det är klart med Edward C Johansson som underhållare. 

 

§ 115 Aktivatörsträffen 2019-10-23 

Inger Edling, Pia Flodin och Jan Henriksson har meddelat förhinder. 

Fikabröd och kaffe finns. Vi träffas innan mötet för "kaffekokning" och dukning. 

Vi beslutar att på mötet: 

 Efterlysa cirkelledare till "någon kurs". Gärna till "läs och res". 

Diskutera tankar kring ensamhet. 

Fråga om det är intressant att gå ut och äta mera än som vi gör? Önskemål om var? Luncher? 

Fråga om tankar kring "Gubbdagis" och Krocketspelet". (se övrigt) 

 

 



 
 

 

 

§ 116 Julbord 

Inger Edling berättade att intresset är stort för att äta julbord. Just nu har vi 44 anmälda. 

Anmälan fortsätter. 

 

§ 117  Annies Gård 

I uppföljnings träffen deltog från SPF Kvarnen Berit Wiklund och Inger Engstrand. Det var 

mycket dålig uppslutning från de övriga föreningarna. Utav 8 inbjudna föreningar var vi bara 

3 som svarat och kom. 

Vi fick en kort redogörelse om vad som hänt på gården den senaste tiden.  

Därefter fick medlemsföreningarna framföra sina synpunkter och ge förbättringsförslag. 

SPF Kvarnen framförde då att vi inte längre kunde ha våra sammankomster på gården p.g.a. 

den oskäliga hyreshöjningen till 5000 kr. för en endagars träff och då enbart hyra av själva 

huvudbyggnaden. Det är inte relevant då man t.ex. för bröllop hyr hela fastigheten från fredag 

t.o.m. måndag för 15 000 kr. 

Priserna skall diskuteras på deras nästa möte. 

 

§ 118  Seniorevent 3-4 oktober     

Hans Emanuelsson och Jan Henriksson representerade SPF Kvarnen. Inga nya medlemmar 

tillkom. De besökande utgjordes till största delen av de som redan var medlemmar. Mässan  

bjöd inte på några större nyheter. 

 

§ 119  Övrigt 

Hans Emanuelsson informerade om "Gubbdagis" och om "Krocketspelet". Hans informerar 

om detta på Aktivatörsträffen. 

 

Ordförandedagen den 17 oktober. På Ordförandedagen deltar Hans Emanuelsson och  

Inger Edling. 

 

Regionpensionärsrådet inbjuder till Temadag Bästa Livsplatsen efter 65 på Katrinebergs 

folkhögskola den 18 oktober. Inger Engstrand deltar. 

 

Studiebesök. Inger Edling informerade om förslag på följande studiebesök och evenemang: 

Högskolan Halmstad. Guidning och fika till våren. Återkommer. 

 

Konstvernisage på Annies Gård med lokala hemslöjdare och konstnärer. Fundera vidare. 

 

Gympan. Inger Edling berättade att gympan har 75 deltagare. 

 

Sjukvård och tandvård. Anders Kinch undrade om alla 85+ har gratis sjuk- och tandvård. 

Inger Engstrand undersöker. 

 

Månadsmötet i april 2020. Pia Flodin informerade om att april månadsmöte blir första 

måndagen i den månaden, den 6 april, p.g.a. av att den andra måndagen är lokalen upptagen. 

 

Dubbelsidigt A4 i färg. Pia Flodin har frågat Studieförbundet Vuxenskolan om de kan trycka 

dubbelsidigt A4 i färg. De tackade nej. 

 



 
 

 

Informationsmöte med Jennie Vidal den 30 september. I mötet deltog ca 50 medlemmar. 

Det var ett bra möte. 

 

Drickan från HAFI. Pia Flodin meddelade att hon köper fram till jul. 

 

Fotbollsresa till London. Jan Henriksson informerade om förslag på en fotbollsresa till 

London den 13–16 mars 2020.  Flyg från Landvetter, 3 nätter i dubbelrum m. frukost,  

matchbiljett West Ham - Wolverhampton, reseledare. Pris:5,795 SEK/person i dubbelrum, 

7.695SEK/person i enkelrum. Jan går ut med en intresseanmälan. 

 

Matlagningskurs för män. Hans Emanuelsson informerade att höstens matlagningskurs 

startar i början av november.  

 

§ 120  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 6 november kl.09.00 på Livbojen. 

Ordförande inbjuder Barbro Ericsson. För fikat ansvarar ordförande. 

 

§ 121 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-10-09. 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


