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Kallelse till ÅRSMÖTE 

SPF Seniorerna Kvarnen 

Måndag den 11 februari 2019 kl. 14.00 

 

MOTION skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 28 december 2018  

under adress: 

Ordf. Hans Emanuelsson  

Haverdals Tvärväg 10, 305 70 Haverdal. 

Efter årsmötesförhandlingarna underhåller Halmstads egen Jerry Lee Lewis, 

"Little Killer". Spänn fast säkerhetsbältet och håll i er! 

 

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring. 

Varmt välkomna! 

SPF Seniorerna Kvarnen  

Styrelsen 

 

OBS. 

På nästa sida finner du dagordningen, sida 2. 

Därefter kommer Årsberättelsen avseende 2018, sidorna 3 - 6. 

Valberedningens förslag, sidorna 7 och 8. 
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Föredragningslista vid årsmöte med SPF Seniorerna Kvarnen den 11 februari 2019 

 

1. Mötet öppnas 

2. Parentation 

3. Val av mötesfunktionärer 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Mötets stadgeenliga utlysande 

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Behandling av styrelsens årsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om resultat- och balansräkning 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om ersättningar till styrelsen samt reseersättning 

12. Behandling av motioner 

13. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse 

14. Beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut 

15. Beslut om budget och plan för verksamheten 

16. Beslut om årsavgift för 2020 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter 

18. Val av ordförande 

19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

20. Val av revisorer och ersättare 

21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

22. Val av två ledamöter till samrådsgruppen 

23. Val av försäkringsansvariga 

24. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

25. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen 

26. Övriga frågor 

27. Mötets avslutning 
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SPF Seniorerna Kvarnen 

Årsberättelse 2018 

 
Föreningen höll sitt trettionde årsmöte i Harplinge församlingsgård måndagen den 12  

februari 2018. Föreningens ordförande Hans Emanuelsson öppnade sammanträdet och hälsade 110 

medlemmar välkomna. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Christer Henriksson och till sekreterare Inger Engstrand.  

 

Medlemmar 

Föreningen hade den 1 januari 534 medlemmar och den 31 december 535 medlemmar. 

 

Styrelsen  

Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling vice ordförande, Beit Wiklund kassör, Inger Engstrand 

sekreterare, Pia Flodin, Thorsten Gantén och Anders Kinch ledamöter. 

Styrelsen har under året hållit 15 sammanträden. Dessutom har styrelsen deltagit i kurser, konferenser, 

sammanträden och event. 

 

Revisorer 

Thore Jeppsson och Carl-Axel Sjögreen har varit ordinarie revisorer med Berit Tillberg och Kjell 

Eliasson som ersättare. 

 

Ombud distriktsstämman  

Ordinarie ombud till distriktsstämman har varit: Hans Emanuelsson, Inger Engstrand, Berit Wiklund, 

Lennart Magnusson, Sven Olsson, Inger Edling, Yvonne Werneman. 

Ersättare har varit: Ethel Gustavsson, Christer Henriksson, Marlene Bernhorn och Rolf Lindell. 

 

Ledamöter samrådsgruppen 

Ordinarie ledamöter i samrådsgruppen har varit Hans Emanuelsson och Inger Engstrand. 

 

KPR - ombud 

Inger Engstrand har varit KPR - ombud. 

 

Försäkringsansvariga 

Berit Wiklund har ansvarat för medlemsförsäkringar i Skandia och Teuvo Byrsell för försäkringar i 

Länsförsäkringar. 

 

Valberedningen 

I valberedningen har Barbro Ericsson varit ordförande och ordinarie ledamöter har varit Lennart 

Magnusson, Kjell Eliasson och Sven Olsson. En plats vakant till årsmötet 2019. 

 

Hemsidan 

Vår hemsida, www.spfseniorerna.se/kvarnen uppdateras successivt med information om löpande 

händelser och aktiviteter samt reportage, olika berättelser från evenemang, resor, promenader och 

annat. Vi har ofta bilder från händelser där våra medlemmar är med. Vi fortsätter att hålla hemsidan 

uppdaterad och göra den alltmer innehållsrik och läsvärd. Vi ser gärna att medlemmar i vår förening 

deltar med material till vår hemsida för att göra den mer lockande att titta på och ha glädje och nytta 

av. Ansvarig för hemsidan har varit Anders Kinch. 

 

Övriga funktioner 

Studieansvarig: Pia Flodin 

IT - och medlemsansvarig: Thorsten Gantén 

Reseledare: Inger Edling 

Rekryteringsansvariga: Styrelsen 

Trafikombud: Sven Olsson 

Hälsovårdsansvariga: Agneta Svensson och Birgit Sjöholm 

Hörselombud: Birgit Sjöholm 
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Kaffe - och lotterikommitté: Christina Pedersen sammankallande, Marlene Bernhorn lotteriansvarig, 

Inger Edling, Roland Edling, Ethel Gustavsson, Eivor Johansson, Alf Meijer och Per Pedersen. 

Områdesansvariga: Sven Olsson Gullbrandstorp, Birgit Sjöholm Harplinge, Ethel Gustavsson 

Haverdal. 

 

Månadsmöten 

Januari 

Lärare från Ahlbäcks Trafikskola informerade. 

 

Februari 

Årsmöte som hölls under Christer Henrikssons ordförandeskap. Därefter Frazzes melodikryss. 

 

Mars  

Hallandiaorkesterns 7-mannalag spelade allt från swingjazz, evergreens, schlager, valser m.m. 

 

April 

Anders Bergenek berättade om rederiet Lion Ferry och då framförallt berättelser om roliga och 

dramatiska händelser på båten. 

 

Maj 

Månadsmöte på Harplinge äldreboende. Arkitekt Stellan Eriksson, landskapsarkitekt Kerstin Teutsch 

och konceptansvarig Haidi Nilsson informerade om äldreboendet. 

 

September 

Birgitta Rasmusson, hela Sveriges kakdrottning, författare till Sju sorters kakor och domare i "Hela 

Sverige bakar", berättade om "Kafferepets historia och dess sju sorters kakor". 

 

Oktober   

Håkan Söderberg, med förflutet inom svenska försvaret, berättade om hur det är att tjänstgöra 

utomlands i olika fredsbevarande projekt. 

 

November 

" Vi älskar Hasse å Tage". Pelle Jageby & Lasse Sörbom blandade berättelser med sånger och texter 

från filmer och revyer helt i Hasse å Tages anda. 

 

December 

Luciafirande med Harplinge kyrkas Pax-kör under ledning av kantor Eva Persson. 

 

Månadsmötena har i snitt besökts av ca 100 medlemmar/ gång. Totalt ca 900 personer under året. 

 

Övriga arrangemang 

Träff nya medlemmar den 8 mars. Till träffen för information till nya medlemmar, under 2017, kom 

35 personer. En mycket stor uppslutning med trevlig samvaro, utbyte av erfarenheter och nya idéer. 

Ifrån Kvarnen deltog styrelsen. 

Beskära fruktträd. I mitten av mars var det dags att beskära fruktträden hemma hos Göte Johansson. 

Instruktör var Håkan Ljungberg som är kyrkvaktmästare i Harplinge och duktig på trädbeskärning. 

Vi fick många goda tips och uppfräschade kunskaper. 20 deltagare. 

Pubkvällen den 16 mars var som vanligt fulltecknad och med slumpmässig bordsplacering som bidrog 

till nya bekantskaper. Vi hade frågesport, vinlotteri och lite allsång. En trevlig kväll med god stämning 

och som många uttryckte spontant: "vi kommer igen nästa gång". 

Postrånevandringen den 6 maj. Vi var 25 personer som i strålande väder deltog. Med buss från 

Margretetorp åkte vi till Östra Karup där vi började vår 12 km långa vandring över Hallandsåsen. 

Utefter vägen fanns många kontroller som bjöd på dricka, choklad, smörgås, kaffe och vid målgången 

glass. Vi träffade snapphanar, postiljonen, byoriginal och lärde oss om drottning Kristina. 

Fågelskådning den 9 maj en tidig morgon i Västerhagsskogen med skicklige fågelkännaren Lars 

Blomkvist. Skogen var full av pigga småfåglar. Vi kunde höra strandskata, lövsångare, gärdsmyg,  
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bofink, gransångare, grönsångare, svarthätta och talgoxe. Alla var nöjda och glada och 

förhoppningsvis lärde vi oss känna igen några av våra vårfåglars läten.  22 deltagare. 

Golf. Årets klubbmästerskap i Golf hölls på Haverdals Golfklubb den 23 maj med 35 tävlande. I lag- 

tävlingen den 22 augusti mot SPF Falkenberg på Haverdals GK vann SPF Kvarnen.42 deltagare. 

Aktivatörslunch. Den 25 maj bjöd vi aktivatörerna på uppskattningslunch på Tylöbäck för deras 

mycket fina engagemang och stora arbetsinsats. 

Bilutflykt. 30 maj var det åter dags för årets bilutflykt, i egna bilar, med hemligt resmål, frågesport och 

fika. En utflykt i trafiksäkerhetens tecken som gav oss många nya kunskaper. Ca 35 deltagare. 

Sommarfesten. Den 7 juni firade vi sommarens intåg i sommarhagen på Annies gård med strålande 

sol. Vi började med välkomstdrink och frågesport i trädgården. Därefter avnjöt vi den traditionella 

sillen med nypotatis och övriga tillbehör till musikunderhållning, roliga historier samt lite allsång. 

Först långt fram på nattkröken gick vi hem.70 personer deltog. 

Art Center Ateljé och Konstgård i Villshärad besökte vi i mitten av augusti med guidning av konstnär 

Dagmar Glemme. Ett mycket fint och intressant besök som avslutades med medhavd fika.17 deltagare. 

Hälsodag den 22 augusti i samlingssalen på Harplinge Äldreboende. Program: Hjärt-och Lung-

räddningsinformation med instruktör Staffan Anckar. Apotekens läkemedelsregister: Apotekare Ulla 

Larsson. Nyttig fika samt sittgympa med aktivitetsledare Lisbeth Salomonsson. En givande dag.35 

deltagare. 

Lunch 85+. I årets lunch för våra 85+ medlemmar, på Kvibille Gästgiveri, deltog 36 personer. Maten, 

krögarens musikunderhållning, information och historier uppskattades mycket. En skön eftermiddag. 

I kurser Hjärt -Lungräddning, HLR, med praktiska övningar i Gullbrandstorp församlingsgård vid 

två tillfällen under hösten, deltog ca 20 personer. Instruktör var Staffan Anckar. Repetitionskurser om 

1 år. Nya utbildningar planeras. 

Riskutbildning trafik hade vi den 20 september, på trafikövningsplatsen i Halmstad, med information 

om kunskapskraven för körkort och demonstration av riskmoment. Utbildare var Roger Bengtsson 

från trafikövningsplatsen. Provapåkörningen svarade Sven Olsson för. Deltog gjorde 17 personer som 

var synnerligen nöjda med utbildningen. Nya utbildningar planeras. 

Räkfrossa hade vi på Annies Gård den 4 oktober med fullsatt salong, ca 70 nöjda deltagare. Till 

välkomstdrinken, Räkfrossa och div. bjöds vi på en uppskattad sång- och musikunderhållning med 

inslag av allsång. 

Livslust efter 65 år. På initiativ av Harplinge -Steninge församling har ett samarbete startats 

tillsammans med PRO Harplinge och SPF Kvarnen kring ämnet: "Hur behåller man sin livslust efter 

65 år och hur kan man motverka ensamhet bland äldre". "Öppet Hus" för seniorer i Gullbrandstorps 

församlingshem hölls i november. Ingegerd Sahlström var inbjuden och kåserade om Astrid Lindgren. 

30 personer hade en trevlig eftermiddag tillsammans. 

Studiebesök på Kristineheds återvinningsanläggning. I höst har 45 personer totalt, tre tillfällen, 

besökt återvinningsanläggningen och fått information om vad som händer med den gröna soppåsen. 

SPF Kvarnens 30 års jubileum hölls lördagen den 17 november på Plönningeskolan. Vi bjöd på 

glögg, en god 3 - rätters middag med vin/öl eller vatten och senare förfriskningar. Från distriktet 

uppvaktade ordförande Åke Persson med hustru Margareta. Jubileumets underhållare var de populära 

Elvis 4 Ever, som fick många att dansa efter den musik som är "vår". Hem gick glada och nöjda 

gäster. 96 deltagare. 

Boendesituationen för äldre i SPF Kvarnens boendeområde. För att diskutera den problematiska 

situation äldre befinner sig i som vill och behöver sälja sina hus och flytta till lägenhet p.g.a. bl.a. 

ålder, ensamhet och sämre hälsa, hade vi inbjudit Jenny Axelsson, ordförande i kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott, till diskussion den 21 november. Vi fick mycket bra information om 

pågående och planerat bostadsbyggande. Fortsatt samarbete beslutades. 

 

Studieverksamheten 

Våren 2018 

Studiecirkel: Läs och res - Finland. Ledare Göte Johansson.8 ggr.15 deltagare. Totalt ca 120 personer.  

Studiecirkel: Läs och res- Sydtyrolen. Ledare Teuvo Byrsell. 6ggr. 20 deltagare. Totalt ca 120 

personer. 

Studiecirkel: Dryckesprovning. Ledare Thorsten Gantén. 3 ggr. Totalt 86 personer. 

Studiecirkel: Harplingeböckerna. Ledare Barbro Ericsson. 8 ggr. Totalt ca 70 personer. 

Studiecirkel: Matlagning män. Ledare Hans Emanuelsson, Per-Gunnar Wiklund. 5ggr. 

Totalt 30 personer. 
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Studiecirkel: Bokcirkel. Ledare Pia Flodin. 4ggr. Totalt 46 personer. 

 

Hösten 2018 

Studiecirkel: Dryckesprovning. Ledare Torsten Gantén, 3 ggr. Totalt 58 personer. 

Studiecirkel: I halländska författares fotspår av Anna-Pia Åhslund. Ledare Barbro Ericsson. 6 ggr. 

Totalt 48 personer. 

Studiecirkel: Bokcirkel. Ledare Pia Flodin. 3 ggr. Totalt 24 personer. 

 

Aktivitetsgrupper 

Boule. Antalet medlemmar är 30 st. 16 i snitt vid 60 tillfällen. Totalt 960 personer under året. 

Bridge. Antalet medlemmar är ca 37 st. 37 i snitt vid 32 tillfällen. Totalt 1184 personer under året. 

Canasta. Antal medlemmar är 26 st. 18 st. i snitt vid 36 tillfällen. Totalt 648 personer under året. 

Gymnastik. Antal medlemmar är 79. Gymnastiktillfällena 27 ggr. Totalt 1020 personer under året. 

Stavgång: Antal medlemmar är ca 50 st. 33 st. i snitt vid 32 tillfällen. Totalt ca 1056 personer under 

året. 

Vattengymnastik: Antal medlemmar är 18 st. Snitt 15 vid 24 tillfällen. Totalt 360 personer under året. 

Yogan: Antal medlemmar är 50 st. fördelade på 3 grupper. Totalt antal pass tillsammans för de  

3 skilda grupperna under året är 64 pass. Totalt ca 950 personer under året. 

Slutord 

SPF Kvarnen har under 2018 firat 30-årsjubileum med en fest på Plönninge och tårta på månadsmötet 

i november - mycket trevligt! 

Medlemsutvecklingen har varit bra, en del faller ifrån och en del nya medlemmar kommer till. Vi är 

nu 535 medlemmar. 

Vår målsättning i styrelsen är att alla aktivatörer och ledare skall erbjuda ett varierat program så att det 

passar alla medlemmar. 

Vi får bidrag från kommunen som är baserat på antal medlemmar och aktiviteter. Det är därför viktigt 

att så många medlemmar som möjligt deltar i dessa. 

Samarbetet med Vuxenskolan ger oss en hel del bidrag för olika aktiviteter. 

Vi har under året fortsatt med våra trevliga fester: Räkfrossa, pubkväll och sommarfest, en del med 

musikunderhållning. 

 

Styrelsen vill framföra ett stort varmt tack till alla aktivatörer, ledare, 

kaffekommitté, lotteriansvarige och medlemmar för det gångna året. 
 

Styrelsen 

 

Haverdal i december 2018 

 

………………………………….  ……………………………… 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Edling v:e ordförande 

 

………………………………….  ………………………………. 

Berit Wiklund kassör   Inger Engstrand sekreterare 

 

………………………………….  ……………………………….. 

Pia Flodin    Thorsten Gantén 

 

………………………………… 

Anders Kinch   
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Valberedningens protokoll 

 
Protokoll fört vid möte med Valberedningen för SPF.Kvarnen den 12 december 2018, 
kl.14.00, Ekebergsvägen 7, därefter kontakter över mail och telefon. 

Närvarande: Kjell Eliasson, Lennart Magnusson, Sven Olsson och Barbro Ericsson 

 

§ 1. Öppning                              
Ordföranden Barbro Ericsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Justering                  
Kjell Eliasson valdes att justera protokollet 

§ 3. Mötesfunktionärer                                                                                           
Punkt 3 dagordningen                                                                     
Valberedningen beslutade föreslå till mötesordförande Christer Henriksson och 
sekreterare Inger Engstrand 

§ 4. Ersättning styrelsen samt reseersättning                     
Punkt 11 dagordningen                                                                            
Valberedningen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen, 6000 kronor att fördelas 
internt inom styrelsen.                                                                                      
Ersättning för resor med egen bil, enligt det statliga resereglementet, f.n. 18.50kr. 
Beslut om kostnadsersättning för övrig verksamhet delegeras till styrelsen. 

§ 5. Antal styrelseledamöter                       
Punkt 17 dagordningen                                             
Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter 

§ 6 Val av ordförande                    
Punkt 18 dagordningen                   
Valberedningen föreslår Hans Emanuelsson, omval 1 år 

§ 7 Avsägelse                                        
Till valberedningen har inkommit en avsägelse från styrelseledamoten Torsten 
Gantén.      

§ 8 Val av styrelseledamöter                
Punkt 19 dagordningen                  
Valberedningen föreslår omval av Inger Engstrand och Anders Kinch på 2 år,      
nyval av Jan Henriksson, på 2 år.                       
Kvarstående i styrelsen till 2020 är Inger Edling, Pia Flodin och Berit Wiklund.  

§ 9. Val av revisorer                                         
Punkt 20 på dagordningen                  
Valberedningen föreslår omval av Carl-Axel Sjögren och Thore Jeppsson,  
omval, ersättare Berit Tillberg och Kjell Eliasson. 
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§ 10. Val av ombud till distriktsstämman             
Punkt 21 dagordningen                                
Valberedning föreslår följande ombud till distriktsstämman: Hans Emanuelsson,              
Berit Wiklund, Pia Flodin, Jan Henriksson, Inger Engstrand och Lennart Magnusson, 
ersättare: Inger Edling, Thore Jeppsson, Christer Henriksson och Sven Olsson. 

§ 11. Val till Samrådsgruppen               
Punkt 22 dagordningen                    
Valberedningen föreslår Hans Emanuelsson och Inger Engstrand till ledamöter i 
SPF:s samrådsgrupp i kommunen. 

§ 12. Val av Försäkringsansvariga                  
Punkt 23 dagordningen                            
Valberedningen föreslår omval av Berit Wiklund, ansvarig gentemot Skandia och 
Teuvo Byrsell ansvarig gentemot Länsförsäkringar. 

§ 13. Avslutning                                  
Förklarades mötet avslutat.    : 
      
     

 

 

Barbro Ericsson  Kjell Eliasson 

 

 

 


