
Protokoll 
Fört vid möte med SPF Seniorerna Samarbetskretsen i Ulricehamns kommun, måndagen den 6 

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

 

Närvarande för:  

SPF Bogesund  Roy Olausson och Britta Lindgren 

SPF Hökerum  Bengt Asp och Anita Lundh    

SPF Norra Kind Åke Wallgren och Björn Cederkull 

SPF Östra Redväg Roger Boström och Lars-Olof Lindgren 

 

Inte närvarande: 

SPF Bogesund  Sven Jönsson 

SPF Norra Kind Ing-Britt Dahl  

 

Närvarande: 

vid SV info  Lizette Andersson 

 

 

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

      

§ 2 Föregående protokoll Beslutades att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 3 Info från Kulturboosten SPF Seniorernas föreningar i Ulricehamn i samverkan med SV har av   

SV, målgrupp äldre          kommunen ur årets budget beviljats medel om 45 tusen kronor till 

projektet. En arbetsgrupp har bildats i vilken SPF Seniorföreningarna 

ingår ihop med ansvariga i äldreomsorgen. Lizette är projektledare.  

SPF-föreningarna har en representant vardera i arbetsgruppen. 

Fördelningen av ersättningen är 7,5 tusen kronor per äldreboende. 

Pengarna kommer inte att gå eftersom projektet har kommit igång sent. 

Men det funkar och det är roligt meddelar Lizette. 

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

 

§ 4 Föreningarnas aktiviteter SPF Bogesund. Folkhälsodagen på Trädgården var välbesökt. Alla 

biljetterna gick åt. Musikalbesök, Singin in the rain, i Borås. 

Evenemanget räkfrossa har avnjutits. Julbord på Trädgården blir den 

7/12. Träff med nya medlemmar, drygt 25 st, vilka bjuds på lunch och 

delges bilden i föreningen. Ansvariga i aktivitetsgrupperna bjuds på 

gemensam lunch, ett 60-tal personer. Den 17 februari kl. 15 Folkets 

Hus, Alla hjärtans dag med Arturéns på scen. Alla kan vara med. 200:- 

kronor kostar inträdet. 

Britta, Ulla och Roy har sänt ut en enkät berörande föreningen till 

medlemmarna. 78 svar har inkommit. Föreningen fungerar. Kritiken 

mot verksamheten var ringa. Förslag på ny aktivitet hade efterfrågats i 

utskicket. Anmälan till Hjärnkollen är insänd. 



Roy meddelar att han kontaktats av UT som kommer att ge ut en 

seniorbilaga (Anette Westerlund) för SPF/PRO. 

SPF Seniorerna Bogesund har 670 medlemmar och 65 vänmedlemmar. 

Lokalfrågan är därför något man tittar på. 

Ljusstöpning, Canasta och mattcurling är nya aktiviteter i föreningen. 

Sparbanken kommer till mötet den 7/11 och bjuder på tårta.  

  

 SPF Norra Kind. Månadsmöten och tipspromenader hålls regelbundet. I 

övrigt har man gjort företagsbesök hos Haglunds Industri i Rånnaväg, 66 

medlemmar deltog. Vårsupe och kräftskiva har genomförts och det blir 

julbord den 5 dec. En hemlig bussresa har också arrangerats varvid bl.a. 

Skaraborg besöktes. T.ex. ett större lantbruk, sik i Hjo, trägubbar och 

godis i Mullsjö m.m. 

 Anmälan är insänd till hjärnkollen och folkhälsodagen i Rångedala. 

    

 SPF Östra Redväg. På månadsmötet i Gullered den 28/9 var Urban 

Zander gästföreläsare angående verksamheten inom KPR. Vid 

månadsmötet i Liared den 26/10 medverkade Elisabeth Frick med 

föredrag om författarinnan Birgit Th. Sparre. Den 31/10 var föreningen 

på bussresa med 27 deltagande medlemmar. IMI (TA) i Ljung, Gäsene 

Mejeri, Herrljunga Cider. I Nossebro besöktes Liljedals restaurang, 

Retromuseet och Kerstinås kvarn. Kafé Nordpolen i Vara besöktes 

därefter på väg hem. 

 Den 23/11 blir det förtagsbesök på Botek. Julbord dukas i Knätte den 

7/12. 

 Kommande underhållare vid månadsmöte är herr och fru Hackspett 

samt Jan-Olof Nilsson från Falkenberg med repertoar från 

beredskapstiden.  

  

SPF Hökerum. Resa anordnas den 26/11 till Växjö och Ikeamuseet. Den 

20 oktober var det den traditionsenliga pubaftonen i Hällstad 

bygdegård. 97 deltagare. Erling Lundberg, Malmbäck underhöll. 

Teaterbesök till musikalen ”Singin in the rain” den 10/11, 32 deltagare 

är anmälda. Föreningen har fått 6 nya medlemmar. Sammanlagt 180 

medlemmar. Det blir julfest den 7 december med S. Vings Lucia. 

Årsmöte hålls den 7 februari. Samma dag som SPF Bogesund har sitt 

årsmöte. Alf i Härna kåserar om sin resa till Kina och Vietnam. 

Bengt redogjorde för aktuella aktiviteter som kommer. Kartläggning av 

intresse för aktiviteter pågår. Exempel: Notknäckarna med Anders 

Jonsson. Va köstar dä, Göran Sandbergs revy på Saga. 

SPF Seniorerna Event i parkhallen, Borås, 16-17 november, gratis 

inträde.  

§ 5 KPR Ny ledamot i KPR 2019 ska utses. Urban Zander har meddelat att han 

slutar. Ny ledamot väljs vid årsmötet. SPF Bogesund utser den nya 

ledamoten. 



 Parkeringssituationen är svår vid Närhälsan. SPF Östra Redväg vill ha en 

förbättrad lösning av situationen. 

 

§ 6 Övriga frågor Inget i övrigt att avhandla 

 

§ 7 Nästa möte Nästa möte är årsmötet den 19/3 2018, kl. 14 på Vuxenskolan.  

 

§ 8 Mötets avslutande Bengt tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 Ordförande   Sekreterare 

 Bengt Asp   Lars-Olof Lindgren 

 

 

  

            

  

 

 

  


