
Protokoll 

Fört vid möte med SPF Seniorerna Samarbetskretsen i Ulricehamns kommun, måndagen den 28 

augusti 2017, klockan 14.00, i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) lokal i Ulricehamn. 

 

Närvarande för:  

SPF Bogesund  Roy Olausson 

SPF Hökerum  Bengt Asp och Anita Lundh    

SPF Norra Kind Åke Wallgren och Ing-Britt Dahl 

SPF Östra Redväg Roger Boström och Lars-Olof Lindgren 

 

Inte närvarande: 

SPF Bogesund  Sven Jönsson 

SPF Norra Kind Björn Cederkull 

 

Närvarande: 

vid SV info  Lizette Andersson. 

vid info om folkhälsodagen Erna Lord och Anna-Karin Hellström. 

 

§ 1 Mötets öppnande Bengt Asp hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

      

§ 2 Föregående protokoll Bengt Asp hade en genomdragning av föregående protokoll. 

Under övriga frågor, svaret blev nej, på förbundets förfrågan om vårt 

intresse för att arrangera SPF Seniorernas förbundsmästerskap på 

längdskidor 2018. Ansökan från förbundet ska gå direkt från förbundet 

till UIFs skidsektion. 

Beslutades att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

§ 3 Återkoppling till Lizettes 100 tusen kronor har kommunen tillgängliggjort för studieförbunden att  

info föregående möte ansöka om medel ur. SPF Seniorernas föreningar i Ulricehamn i  

                                                    samverkan med SV ansökte om 45 tusen kronor och ansökan beviljades. 

Lizette föreslår att en arbetsgrupp bildas i vilken SPF Seniorföreningarna 

ingår ihop med ansvariga i äldreomsorgen. Lizette är projektledare och  

SPF Seniorerna ska stå som initiativtagare. SPF-föreningarna utser en 

representant vardera att ingå i arbetsgruppen. Hur ska fördelningen av 

ersättningen ske? 

 Projektet är namngett till KULTURBOOST ULRICEHAMN. 

 Tredje veckan i september bör arbetsgruppen träffas. 

 Projektet avslutas 31/12 2017. Slutredovisning sker en månad senare. 

§ 4 Folkhälsoveckan Anna-Karin Hallström och Erna Lord (0703347760) informerade om 

folkhälsodagen, vilken arrangeras av SPF Seniorerna Bogesund 

onsdagen den 4 oktober på Trädgården, Storgatan 35, kl. 13.00-16.00. 

 Dagen inleds med musikunderhållning av Henry Augustsson. 14.00 

föreläser fysioterapeut Cecilia Jertborn om balans i tillvaron – genom 

fysisk funktionell förmåga.   



 Lokalen tillåter max 150 deltagare. Gratis biljetter delades ut på mötet. 

Det är viktigt att biljetter som inte utnyttjas lämnas åter till Oasen 

snarast. Biljetter finns att fä på Oasen.  

§ 5 Info från KPR Urban Zander vill ha in synpunkter på välfärdsteknik enligt enkät 

upprättad av Nina Landström, verksamhetschef äldreomsorg, enligt 

handling överlämnad av Roy Olausson på mötet. 

 

§ 6 Info från föreningarna SPF Bogesund, broschyr program halvårsvis håller på att tas fram. 

 4/9 höstutflykt till Årås Kvarn, räkafton planeras, julbord på Trädgården 

med Ulricehamns Lucia 7/12. Två infoträffar med nya medlemmar, vilka 

bjuds på lunch. I nov. bjuds aktivitetsgrupperna på lunch, ett 60-tal 

personer. Tyvärr har två planerade resor ställts in (Stockholm och Orust 

& Tjörn). Studiecirkel om vin ska anordnas. Den 17 februari kl. 15 

Folkets Hus, Alla hjärtans dag med Arturéns på scen. Alla kan vara med. 

 SPF Norra Kind. Månadsmöten hålls regelbundet, nästa är i Marbäck 19 

september polisen Sven Gardell föreläser. Företagsbesök, julresa och 

kräftskiva planeras. Det blir julbord med Ulricehamns Lucia den 5 dec.   

 SPF Östra Redväg. På onsdagar den ljusa årstiden spelas boule kl.14.30. 

Man alternerar mellan olika socknar. På onsdag är det Knätte, därefter 

är det Strängsered som är på tur. Bowling spelas i Ulricehamn 16.00 fr. 

o.m. den 14 september. I mitten av oktober planeras en resa till Gäsene 

mejeri och Falbygdens ost. 

 SPF Hökerum. Kören kommer eventuellt att fortsätta i Nils Levenbys 

regi med assistans av Majvor Sigvardsson vid pianot. Mattcurlingen 

fortsätter som vanligt i Rångedala med start den 13/9. Höstens första 

månadsmöte hålls den 6/9 för underhållningen svarar Herr och Fru 

Hackspett. Den 20 oktober är det den traditionsenliga pubaftonen i 

Hällstad bygdegård. Erling Lundberg, Malmbäck underhåller. Kostnad 

200 kr/person, då ingår en enklare förtäring inkl. dryck samt kaffe och 

kaka. Catering genom Linda Arvidsson. Buss utgår från Ulricehamn till 

Hällstads Bygdegård via Romsås och Hökerum t.o.r. för 40 kr/person. 

 Teaterbesök till showen ”Sing´n in the rain” och resa till Växjö finns 

också på programmet. Artisten Benny Jannebrink är också tingad. 

§ 7 Övriga frågor Kassör Roy Olausson meddelade att det är klart med 

skattemyndigheten om dispens från uppgiftsskyldigheten om 

självdeklaration och kontroluppgifter för taxeringsåren 2017-2021. 

 Bankpapperna är iordning. 

§ 8 Nästa möte Nästa möte är den 6/11 kl. 14 på Vuxenskolan. Beslutades  att till kaffet 

inhandla Gustav Adolfs bakelse. 

 

§ 9 Mötets avslutande Bengt sa tack och avslutade mötet. 

 

 Ordförande   Sekreterare 

 Bengt Asp   Lars-Olof Lindgren 

 



 

  

            

  

 

 

  


