
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 31/1 2018

i föreningslokalen
Valberedning och revisorer är kallade

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson,  Ingemar
Oscarsson, Bernt Andersson.
Närvarande från valberedningen: Lars Melin, Göran Fransson, Rolf Karlsson, 
Uno Jonasson.
Närvarande revisorer: Hans-Gunnar Eklöf och Eila Haapanen.

§ 1.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 3.
Föregående protokoll från den 29 november 2017 upplästes och godkändes.

§ 4.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 87011:-.
Julfesten 10/12 i Nävelsjö bygdegård gav en vinst på 1145:-.
Månadsträffen 10/1 i Parken, Landsbro gav en vinst på 1347:- 

§ 5.
Valberedningens rapport.
Lars Melin redogjorde för valberedningens arbete och presenterade deras 
förslag till årsmötet.

§ 6.
Godkännande av verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 7.
Genomgång av dagordningen inför årsmötet.
Den föreslagna dagordningen godkändes.



§ 8.
Nya medlemmar.
Yvonne Svensson meddelade att 5 nya medlemmar tillkommit.
 

§ 9.
Program 2018.
Årets program är nu klart. Det kommer att läggas ut på hemsidan under 
”Månadsträffar”. Program kommer att tryckas upp efter årsmötet och delas ut 
till samtliga medlemmar.
Styrelsen gav Ingemar Oscarsson i uppdrag att göra anmälningslistor till 
vårfesten i Årset 11/4. De läggs ut på årsmötet och på träffen i Ramkvilla 14/3.
Priset bestämdes till 100:-.

§ 10.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan till PR-dag 15 mars i Skillingaryd.
Inbjudan till utbildning för hälsoombud och hälsoinformatörer 15 mars i 
Jönköping.

                                          § 11.
Diverse information.
Yvonne Svensson har varit på kurs ang. Miriam. Hon redogjorde för en enkät
som distriktsstyrelsen gjort angående kommunala bidrag till SPF:s verksamhet.
Det visar sig att föreningarna erhållit bidrag av mycket varierande storlek.

                                                             § 12.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

   § 13.
Nästa sammanträde blir onsdagen 28 februari kl. 14.00 i Föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och de närvarande tackade honom för 
gott fika.
 
Landsbro som ovan

………………………………………………………………….. ………………………………………………………..
  

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


