
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden den 4/4 2018

i föreningslokalen

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson,  Ingemar
Oscarsson, Ingvar Andersson, Barbro Grahn Söderlund, Bernt Andersson, Birger
Martinsson.

§ 27.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 28.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 29.
Föregående protokoll från den 28 februari 2018 upplästes och godkändes.

§ 30.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 103612:-,
därav 7501:- i kassan och 96111:- på banken.
Månadsträffen i Ramkvilla gav 5344:- i inkomster och 2417:- i utgifter, vilket 
gav en vinst på 2927:-.

     § 31.
Nya medlemmar.
2 nya medlemmar har tillkommit.

§ 32.
Månadsträff i Årset.
Till vårfesten  i Årset är 120 personer anmälda. Det finns ytterligare några 
platser. Annons kommer i Vetlandaposten. Margit Svensson ansvarar för maten.
Det blir underhållning av Kenneth Holmström, Vara. Kostnad för underhållningen 
uppgår till 2000:- plus reseersättning, max 500:-. Pris för festen är 100:-.

§ 33.
Information om resor.
Till vårresan 23/5 till Ulricehamn är hittills 49 personer anmälda.

Barbro Grahn Söderlund har haft kontakt med Stensåkra Chark och planerar in 
ett studiebesök där i slutet av september. 



Kommunresan 2/5 kommer i år att omfatta både Vetlanda och Eksjö kommuner.
Vi börjar med ett besök med guidning i Bruzaholms bruksmuseum, där vi också 
dricker förmiddagskaffe. Lunchen äter vi på Eksjö Camping. På eftermiddagen 
gör vi ett studiebesök på Beslag & Metall i Ekenässjön. Avresa med buss från 
Landsbro kl. 8.30. 
Anmälan tas upp på vårfesten och om så behövs annonserar vi i Vetlandaposten.

     § 34.
Inkomna skrivelser.
Maria Jakobsson på distriktskansliet har nytt telefonnummer 073 2671603.
Inbjudan till lunchföreläsning om testamenten i Missionskyrkan, Vetlanda 16/4 
kl 12.00-14.00.
Inbjudan till kursdag ”Det goda ledarskapet” i Ädelfors 18/4.
Distriktsstämma hålls 10/4 i Värnamo.
Information om nya bestämmelser för skyddet av personuppgifter.

                                          § 35.
Diverse information.
Från PR-träffen i Skillingaryd rapporteras vad man bör tänka på vid rekrytering 
av nya medlemmar. Denna information finns på distriktets hemsida.
Matpatrullens undersökning redovisas också på hemsidan.
Kören sjunger på Brobygården 16/4.

                                                             § 36.
Övriga frågor.
Ingvar Andersson har diskuterat med Birgitta Sigfridsson angående ansökan om 
bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Man kommer ev. att göra en gemensam 
ansökan från alla SPF-föreningar i kommunen inför nästa år.
Som utflyktsmål i augusti föreslogs ett besök i Skede hembygdsgård. Ingvar 
Andersson kontaktar Iris Thydén.

   § 37.
Nästa sammanträde blir onsdagen 30 maj kl. 13.00, plats bestäms senare.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Barbro för gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


