
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med 
SPF Seniorerna Landsbrobygden 
den 14/11 2018 i föreningslokalen

Närvarande: Charles Häll, Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson, 
Ingvar Andersson, Barbro Grahn Söderlund, Bernt Andersson och Ingemar 
Oscarsson, samt Lilian Tidåker och Gun-Britt Artursson från valberedningen.

§ 76.
Charles Häll öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 77.
Upprättad dagordning godkändes.

§ 78.
Föregående protokoll från den 4 oktober 2018 upplästes och godkändes.

§ 79.
Kassarapport.
Yvonne Svensson rapporterade att föreningen vid oktober månads utgång har en 
behållning på 104 568 kr, därav 4632 kr i kassan och 99 936 kr på banken.
Månadsträffen i Parken 10/10 resulterade i en förlust på 186 kr. 
Behållningen vid dagens datum är 95 792,75 kr, därav 6027 kr i kassan och 
89 765,75 kr på banken. 
Månadsträffen i Årset gav 6374,50 kr i inkomster, 10885,50 kr i utgifter och 
en förlust på 4511,50 kr.
Höstresan gav ett netto på 1423:-. 
Kostnaden för reklampennorna blev 1686,25 kr.

     § 80.
Nya medlemmar.
Föreningen har fått 3 nya medlemmar, Åke Johansson, Landsbro samt Ove och 
Ann-Marie Persson, Myresjö.

§ 81.
Valberedningens ledamöter Lilian Tidåker och Gun-Britt Artursson meddelade 
att de haft kontakt med den föregående valberedningen. Den nuvarande 
valberedningen träffas 19/11. Avsägelser föreligger från samrådsgruppens 
ledamöter Ewa Wahlgren och Ing-Britt Lingmerth  samt från ordföranden 
Charles Häll. Birgitta Rydén Johansson vill lämna uppdraget som studieansvarig.
Eventuella övriga avsägelser önskas snarast, helst senast 9/12.



§ 82.

Program 2018-2019.
Till julbordet 9/12 2018 är 69 personer anmälda hittills. Annons kommer i 
tidningen 1/12. Då det visat sig svårt att engagera något luciatåg, försöker vi 
ordna någon underhållning med egna förmågor.
2019 års program är så gott som klart.

     § 83.
Inkomna skrivelser.
Inbjudan från distriktet till PR-dag på Tallnäs 29 november.
Ingvar Andersson och Birgitta Rydén Johansson deltar.
Inbjudan till Hjärnkoll. Anmälningsavgiften 300:- betalas av föreningen.
Förfrågan från Boro VHC om det finns intresse att hjälpa till vid klubbens 
hemmamatcher. Frågan tas upp på nästa träff.
Skrivelse från Bert Johansson, ordf. i Nässjö, angående insändare i Hallpressen. 
Den  handlar om ”Nolltolerans mot undernäring” och undertecknas av SPF-
ordförandena på Höglandet.
Inbjudan till information från ”Kultur och fritid” i Vetlanda om möjligheter att 
söka projektpengar. Informationen är i hörsalen på Vetlanda bibliotek 20/11. 
Yvonne Svensson och Barbro Grahn Söderlund deltar.

§ 84.
Diverse information.
Yvonne Svensson rapporterade från ordförandekonferensen i Tranås.
Hon informerade om regler för bostadstillägg på månadsträffen 7/11, men 
eftersom inte alla medlemmar nås vid våra träffar, beslöt styrelsen att bifoga 
informationen med nästa års program.
Styrelsen beslöt också att kören får ersättning för någon gemensam aktivitet, 
eftersom bowling- och boulegrupperna får bidrag till sina aktiviteter.

§ 85.
Övriga frågor.
Valberedningen och revisorerna kallas till nästa sammanträde.



 § 86.

Nästa sammanträde hålls 30/1 2019 kl. 14.00 i föreningslokalen. 

§ 87.
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Ingvar för gott fika.
 
Landsbro som ovan

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

Birgitta Rydén Johansson, sekreterare       Charles Häll, ordförande


