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Protokoll  fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 
Boken Sölvesborg torsdagen den 11 april 2019. 

 

Plats:              Drottninggården Valjeviken Protokoll nr 3  2019 

Närvarande:  45 medlemmar 

 

$1       Mötets öppnande 

       Ordförande Jan-Erik Gustafson hälsade välkommen 
       och förklarade mötet öppnat. 

$2       Inkomna skrivelser 

       Inga inkomna skrivelser. 

$3        KPR 

       Inget att rapportera.  

$4        Medlemsrapportering 

        Vi är för närvarande 411 medlemmar. 

$5        Rese- och arrangörsrapportering 

        *Bertil Nilssons planerade Rundtur på Lister den         
          24 april är fulltecknad.  

        *Den 23 maj går resan "Skånerundan"till Brösarps 
        Backar för att inta egen fika. Därefter till Svabeholms 
        gård, vidare till Simrishamn där laxmiddag intages hos 
        "Sjöfolket". Färden går vidare till Senapstillverkningen 
        på Petersborgs gård. Eftermiddagskaffe och saffrans-
        pannkaka på "Österlens kryddor". Resan kostar 550 kr. 

        Bussen avgår från Mjällby 7.45, järnvägsstationen 7.55 
        och Blekingeporten 8.00, beräknad hemkomst mellan 
        17.30-18.00. 
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$6        Studieansvarig 

       * Irene Lindén informerade om att prova på Medi Yoga 
        -- ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt, hos 
       Jenny Olsson den 6 maj kl 14.00 - 15.30 I Puls lokal i  

       Skofabriken. Lista gick runt bland medlemmarna. 
       * Intresseanmälan till Canastakurs. 

$7       Övriga frågor 

        *NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens        
        främjande, bjuder in alla pensionärsorganisationer till         
        utbildning av trafikinformatörer på Räddningstjänsten 
        den 24 april mellan kl 09 - 12. Kostnadsfri. 
        Utbildningen avser att till medlemmarna förmedla       
        allmänna frågor vad som gäller i trafiken. 
         *Hjärnkoll den 28 maj i Ronneby. Intresserade? 
                      

          * Sven Eng informerar om Släktforskningskurs och om Bowling      
           i Bromölla.  
                         * Birgit Tidstrand-Jacobsson ger en mycket viktig och värdefull 
            information om vad en "framtidsfullmakt" är. 
          *Lennart Lindqvist meddelar att Vårmiddagen är den16 maj     
            och kostar 200 kr, som kan betalas in på bankgiro 5537-4862. 

$8                        Avslutning  
       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 
       mötet avslutet. 

       *Efter mötet kom instruktör Eivor Hermansson och   
       visade hur hjärt- lungräddning skall genomföras. 

                        *SPF egen sånggrupp underhöll med vackra sånger. 
       *Dessutom fick medlemmarna lösa ett trevligt Quiz om 
       vårsånger under ledning av Irene Linden. Mycket 
       uppskattat. 

       *Mötet avslutades med lotterier, kaffe och god kaka. 
          Sölvesborg den 11 april 2019 

     

         Maj-Britt Larsson,  sekreterare Jan-Erik Gustafsson, ordförande 


