
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen  

den 8 januari 2020 på Livbojen 
   
Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Inger Engstrand, Berit Wiklund, 

Pia Flodin, Ander Kinch, Jan Henriksson 

Adjungerad § 159: Barbro Ericsson ordförande Valberedningen 

 

§ 157 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 158 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

159 Valberedningen, Barbro 

Valberedningens ordförande Barbro Ericsson redovisade muntligt valberedningens förslag  

inför årsmötet. När förslaget är sammanställt och utskrivet skickar Barbro det till  

Inger Engstrand. Valberedningens förslag läggs ut på hemsidan och kommer att finnas utlagt i 

möteslokalen i samband med årsmötet. 

 

§ 160 Föregående aktivitet 

Trafikinformationen från Ahlbäcks Trafikskola var mycket bra och uppskattad. Luciatablån  

var stämningsfull, fin och trevlig. 

§ 161 Föregående protokoll 2019-12-05 

Genomgång av protokollet. 

§ 144 Kaffekommittén. Beslut: Inger Edling fortsätter diskussionen om bl.a. vem som skall 

vara ansvarig i kaffekommittén. 

§ 144 Telefoncirkel: Att använda mobilen. Beslut: Pia Flodin och Jan Henriksson spånar 

vidare. 

§ 144 Skjuts till månadsmöte för medlemmar som har svårt att ta sig för egen maskin 

diskuterades. En hjälp att minska ensamheten. Beslut: Att fortsätta diskussionen. 

Beslut: Att godkänna protokollet. 

§ 162 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat - och Balansrapport 1901–1912.  

Beslut: Att godkänna redovisningen. 

Ekonomisk berättelse för 2019 redovisades.  

Beslut: Att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2019. 

 

§ 163 SPF, e-faktura 

Ej aktuellt. 

 

§ 164 Medlem 

Jan Henriksson informerade om medlemsutvecklingen. Idag 556 registrerade. Fler kommer. 

 

§ 165 KPR 

Inger Engstrand informerade från KPR 2019-12-06 om bl.a. Seniorkortet - Hallandstrafiken,  

 



 
 

 

Seniorrestauranger, Gympa 79+, broschyr: För dig som är patient på sjukhuset, pågående 

utvärdering om mat och matdistribution samt pågående och planerad nybyggnation för 

pensionärer. 

 

§ 166 Verksamhetsplan SPF Halland 2020 

Genomgång av verksamhetsplanen. 

 

§ 167 Övrigt 

- Festkommitté. Vi beslutade att ordförande på månadsmötet den 13 januari skall göra 

förfrågan om intresse att vara med i festkommittén. 

Cirkelledare för läs och res. Göra förfrågan om någon- några vill vara cirlkelledare-

reseledare.  Ordförande. 

 

- Information om Aktivitetsdagen den 28 mars på månadsmötet 13 januari. Inger Edling. 

 

- Program kyrkan. Stämma av med kyrkan så att våra aktiviteter i görligaste mån inte krockar 

med deras, eftersom vi har en del gemensamma deltagare. 

 

Fika årsmötet. Vi ska följa traditionen och bjuda på semla. 

 

§ 168 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 5 februari kl.10.00 på Livbojen. 

För fikat ansvarar Inger x 2. 

 

§ 169 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2020-01-08 

 

 

……………………………….  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 


