
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden 
den 4/10 2018 i föreningslokalen

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

§ 65.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 66.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 67.
Föregående protokoll från den 29 augusti 2018 upplästes och godkändes.

§ 68.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen har en behållning på 105057:-,
därav 7042:- i kassan och 98015:- på banken.
Månadsträffen i Nävelsjö gav ett netto på 1826:-. Arvodet till Alf B. Svensson 
utgjorde 1600:-.

     § 69.
Nya medlemmar.
Inga nya medlemmar.

§ 70.
Program 2019.
Julbordet 9/12 2018 är bokat till Årsets bygdegård kl. 13.00. Kerstin Södergren
åtar sig att ordna maten. Föreningen betalar hyran av lokalen. Anmälan tas upp 
på november-träffen och på telefon senast 2/12.
I år blir det gudstjänst i Myresjö gamla kyrka kl. 11.00, där SRF-kören 
medverkar.
Planeringen av nästa års program går framåt och flera träffar är redan bokade.
Vi arbetar vidare för ett intressant och varierat program.

     



§ 71.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan från distriktet till PR-dag på Tallnäs 29 november.
Inbjudan till konferens i Jönköping 1 november: Våld i nära relation.
Inbjudan till ”Det goda Ledarskapet” 19 november i Nässjö.
Nominering till Ribbingska Minnesfondens pris till ”eldsjälar”.
Erbjudande om pennor med SPF:s logga. Styrelsen beslöt att beställa 200 st 
att dela ut på årsmötet. Kostnaden uppgår till ca 6,50 kr/st +moms och frakt.

§ 72.
Diverse information.
Emma Westerlind, Vuxenskolans nya verksamhetsledare, kommer och 
presenterar sig på nästa månadsträff.
Yvonne Svensson åker på ordförandekonferensen i Tranås 17-18 oktober.
Birgitta har varit på Vuxenskolans inspirationsträff i Nässjö, som innehöll 
föreläsning av Alf B. Svensson, presentation av ett läsprojekt och yoga.
Underhållningen på månadsträffen 10/10 kostar 2000:-.
Etikettdoktorn Mats Danielssons föreläsning 7/11 kostar 7000:-.

  § 73.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

 § 74.

Nästa sammanträde hålls 14/11 kl. 14.00 i föreningslokalen. Valberedningen 
kallas.

§ 75.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Bernt för gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande




