
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 28/2 2018

i föreningslokalen

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson,  Ingemar
Oscarsson, Ingvar Andersson.

§ 14.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 15.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 16.
Föregående protokoll från den 31 januari 2018 upplästes och godkändes.

§ 17.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 85364:-,
fördelat på 4630:- i kassan och 80734:- på banken.
Årsmötets resultat blev 2000:- i inkomster och 2833 i utgifter, alltså en förlust
på 833:-.

     § 18.
Nya medlemmar.
Inga nya medlemmar har tillkommit.
Yvonne visade förslag till utskick till årets 65-åringar, vilket godkändes.

§ 19.
Månadsträff i Ramkvilla.
Beslutades att köpa blommor till Jan Evansson för hans medverkan. Birgitta 
ordnar detta. Kören medverkar.

§ 20.
Program 2018.
Styrelsen granskade förslaget till programblad. Detta godkändes efter vissa 
justeringar och ska tryckas upp för utdelning på månadsträffen i Ramkvilla.

   



    § 21.
Information om resor.
Vårresan 23/5 till Ulricehamn och ”Gårdarna runt sjön” är klar. Priset för resan 
är 500:-. Barbro informerar om den i Ramkvilla. Anmälningslistor kommer att 
finnas där. Planering av kommunresan pågår.
 

§ 22.
Fördelning av arbetsuppgifter.
Ingemar Oscarsson ansvarar som tidigare för annonsering.
Bokning av lokaler: Bernt - Årset, Barbro – Landsbro, Ingemar – Nävelsjö, 
Yvonne – Ramkvilla.

§ 23.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan till PR-dag 15 mars i Skillingaryd.
Inbjudan till utbildning för hälsoombud och hälsoinformatörer 15 mars i 
Jönköping.
NTF Jönköpings län inbjuder till fortbildning av trafikombud 18 april i Jönköping.
Inbjudan till DM i boule 4 maj.
Förfrågan om bidrag till distriktstävling i golf i Ramkvilla 18 juni. Styrelsen 
beslöt att lämna ett bidrag på 500:-.

                                          § 24.
Diverse information.
Inget övrigt att informera om.

                                                             § 25.
Övriga frågor.
Styrelsen gav Ingvar Andersson i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet 
att söka bidrag från Kultur- och fritidsnämnden till SPF:s verksamhet.

   § 26.
Nästa sammanträde blir onsdagen 4 april kl. 14.00 i Föreningslokalen.
Ordföranden avslutade sammanträdet och de närvarande tackade Ingemar för 
gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


