
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden 
den 29/8 2018 i föreningslokalen

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

§ 52.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 53.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 54.
Föregående protokoll från den 30 maj 2018 upplästes och godkändes.

§ 55.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 104694:-,
därav 3936:- i kassan och 100758:- på banken.
Kostnaderna för grillkvällen i Bäckaby uppgick till 1785:-.

     § 56.
Nya medlemmar.
Inga nya medlemmar.

§ 57.
Höstresa.
Barbro Grahn Söderlund presenterade resekommitténs förslag. Resan är 
planerad till 3 oktober och kommer att gå i Vilhelm Mobergs fotspår. Vi blir 
guidade av Ulf Nilsson, som möter upp i Växjö och tar oss med till många kända 
platser i utvandrarbygden.
Barbro presenterar resan på månadsträffen i Nävelsjö 12 september och tar 
emot anmälningar. Priset för resan är 550 kr.
Information om resan finns på hemsidan.

     



§ 58.
Studiebesök.
Företagsbesök på Stensåkra Chark o Deli är inbokat onsdagen 26 september 
kl. 15.30. Birgitta Stark berättar om företaget och visar runt. Besöket avslutas 
med en enkel korvbuffé till en kostnad av 60kr/st. Antalet besökare är 
begränsat till 25 personer. Anmälan tas upp på månadsträffen.
Information finns på hemsidan. 

     § 59.
Program 2019.
Innan vi kom in på nästa års program, informerade ordföranden om att Margit 
Svensson inte åtar sig att ordna julbord i år. Charles Häll och Bernt Andersson 
har tillfrågat Kerstin Södergren och hon kan åta sig att ordna julbordet, men vill
då vara i Årsets bygdegård. Styrelsen beslöt att Charles och Bernt får arbeta 
vidare med detta. Kyrkbesök diskuterades också och Birgitta fick i uppdrag att 
undersöka vilken kyrka som kan ta emot oss.
Därefter diskuterades 2019 års månadsträffar och flera förslag kom fram. 
Styrelsen arbetar vidare och kontaktar olika tänkbara personer som kan 
medverka på våra träffar till nästa sammanträde.
Ingvar Andersson har haft kontakt med läkaren Erik Erichsen, som arbetat i 
Tanzania och han kommer gärna till oss på grötfesten 9 januari i Parken, 
Landsbro.

                                          § 60.
Inkomna skrivelser.
Distriktsnytt nr 2 2018. Aktuell information.
Ordförandekonferens 17-18 oktober i Tranås.
Inbjudan till ny i styrelsen - Folkets hus i Vaggeryd 12 september.
Inspirationsdag för SPF 17 september i Nässjö.
Inbjudan till Bokmässan i Göteborg 28 september för ideella cirkelledare.

                                                             § 61.
Diverse information.
Inget att informera om.

  § 62.
Övriga frågor.
Ingvar Andersson framförde en begäran om bidrag till anmälningsavgifter till 
DM i bowling. Styrelsen beslöt att bevilja ett bidrag på 1000:-.



 § 63.

Nästa sammanträde hålls 4/10 kl. 14.00 i föreningslokalen.

§ 64.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Birgitta för gott fika.
 
Glömsjö som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


