
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

 den 5 februari 2020 på Livbojen 

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

Pia Flodin, Anders Kinch, Jan Henriksson 

Adjungerad § 171: Sven Olsson Trafikombud 

 

§ 170 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 171 Sven Olsson Trafikombud 

Sven Olsson informerade att studiebesöket på Biltema blir den 4 mars kl.13.00 på 

Stationsgatan 49 . Samåkning från P Tempo Gullbrandstorp kl.12.15. 

Kostnad: Fika 10 kr. Max 30 personer. Anmälan senast den 28 februari till Sven Olsson 

tfn 0706-75 35 14 eller E-post:segon@live.se 

 

Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center är förslaget till den 20 april. !5 personer. 

Säkerhetsinformation. Vid samtliga anläggningar gäller alltid skyddsutrustning: hjälm, 

varselväst/jacka, i förekommande fall även skyddskor och hörselskydd. Utrustning till låns. 

Bär oömma kläder då miljön lätt bli dammig. På rundturerna är det långt att gå, en hel del 

trappor och en bullrig omgivning. Fotoförbud! 

Sven förhandlar vidare med Alice Törnqvist. 

 

§ 172 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 173 Föregående aktivitet 

Månadsmötet i januari med Katinka Lindhe var mycket uppskattat. 

Studiebesöket på Högskolan var trevligt. 

 

§ 174 Föregående Protokoll 2020-01-08 

§ 166 Telefoncirkel. Pia kollar vidare med SV om kostnad och tider för att genomföra en 

studiecirkel "Alla  kan Surfa". 

Finns  prospekt att köpa för 60 kr/styck från SV. Vi beslutar att köpa 5 prospekt i färg. 

§ 166. Kaffekommittén. Inger Edling meddelar att Ethel Gustavsson blir ansvarig i 

kaffekommittén. 

Beslut: Att godkänna protokollet. 

 

§ 176 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för den Ekonomiska årsberättelsen år 2019 samt för 

Revisionsberättelsen 2019.  

Information på årsmötet. Sammanboende kan inte betala in dubbla medlemsavgiften 

tillsammans. Det blir bara den betalande som registreras och då med den halva inbetalade 

summan som tillgodohavande. Var och en ,för sig, måste betala in sin medlemsavgift. 

 

§ 177 Medlem 

Jan Henriksson informerade om att just  nu har vi 555 medlemmar. 

Fortbildning i distriktet: Medlemsregistreringsutbildning steg 2 i april-maj. 

 

 

 



 
 

 

 

§ 178 KPR 

Inger Engstrand informerade om att det finns inget nytt. Nästa KPR är i morgon. 

 

§ 180 Årsmötet 

Förberedelse inför årsmötet. 

Inger Edling berättade om medlemmarna i den nya kaffekommittén som är: 

Ethel Gustavsson, ansvarig, Alf  Meijer, Claes Augustsson, Birgitta Augustsson,  

Elisabeth Stockman, Maj Lydig. 

Genomgång av föredragningslistan. 

 

§ 181 Hjärnkoll 

Hjärnkoll äger rum tisdagen den 3 mars kl.10.00 på Livbojen. Hans Emanuelsson och 

Marlene Bernhorn är ansvariga. 25 tävlingsformulär är beställda. 

Information: E:post och hemsidan. 

 

§ 182 Samrådsgrupp 

Information nästa styrelsemöte då protokollet ej är klart. 

 

§ 183 Våra tänder är viktiga 

Pensionärsorganisationerna inbjuder till information om Din tandhälsa under rubriken: 

Våra tänder är viktiga -hela livet. Tid: onsdagen den 11 mars kl.14.00 - 16.30.  

Plats: Karl XI servicehus i Halmstad. 

Annonsering:  

- Gemensam för pensionärsorganisationerna i HP. 

- Vår Hemsida och E-post till våra medlemmar. 

 

§ 184 Övrigt 

Hafi. Pia Flodin informerar om att studiebesöket på Hafi är inställt p.g.a. livsmedelslagen. 

Fungigården. Inger Edling påminde om studiebesöket på Fungigården den 11 mars. 

Konst på Annies gård. Inger Edling berättade att intresset är stort för att deltaga. Ett tiotal 

intressenter finns just nu. 

Konstutställning med Lars Lerin på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund med 46 tavlor. 

Lokalen tar in 70 personer. 

Förslag: Bussresa dit senare i mars. Pris vid 40 personer:  ca 320 kr. för hela resan m lunch. 

Inger jobbar vidare med förslaget. 

 

§ 185 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträden, konstituerande möte följt av styrelsemöte, beslutades till fredagen den 

21 februari kl.09.00 på Livbojen. 

 

§ 186 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2020-02-05 

 

 

………………………………..  …………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


