Mars 2021
Solen lyser över Sundet

Ordförandes tankar
De flesta aktiviteter är fortfarande vilande men SPF Sundet har haft årsstämman i februari.
Medlemmarna i Sundet var förväntansfulla hur det skall fungera med dagordningen, diskussionen och regler. Allt fungerade bra och nytt för medlemmarna var att plötsligt var det
inte det fysiska mötet. Mycket har förändrats i kommunikationen och det är positivt att
medlemmarna är nyfikna på den nya tekniken. Vi har fått in nya ledamöter och några är
mycket duktiga på den digitala. SPF Sundet kommer att fortsätta utveckla den digitala och
våra medlemmar kommer att få utbildning i SPF Sundet. Styrelsen, IT, valberedningen och
revisorer skall tillsammans ha heldag med att tänka i nya banor och bidra med idéer.
Nya ledamöter i styrelsen är välkomna och jag som ordförande ser framemot att arbeta tillsammans med hela gruppen. Här flödar energi, sammanhållning och utveckling. Programansvariga är redan igång med idéer för 2022.
SPF Sundet med Christer Ytterberg deltar i ett intressant projekt tillsammans med Förbundet och fem föreningar från olika delar av landet. Detta projekt fortskrider hela detta år. Information kommer i sinom tid när projektet är avslutat.
Föreningen är på uppgången med många nya medlemmar. Barbro Eliasson har fått det fina
ansvaret att ta hand om nya medlemmar. Näst på programmet är vistelsens på SPA Lögnäs
Gård. Fina lokaler och utrymme, här kan vi träffas och umgås i dom stora lokaler. Nu skall
vi tillsammans i SPF Sundet blicka framåt i positiv andan.
På återseende och var rädda om er alla.
Ordförande

Josefin Forsberg
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Information om SPF Sundets årsmötet 2021
Styrelsen beslutade att genomföra årets årsmöte i form av ett telefonmöte detta
på grund av ”Pandemilagen”. Det fungerade mycket bra mötet blev effektivt
och snabbt avklarat. Men den sociala kontakten lyste helt med sin frånvaro vilket tyvärr påverkar kontakten mellan styrelsen och medlemmar, till nästa åt
hoppas vi på att kunna ändra på det .
Valberedningens förslag på en utökning av antalet medlemmar i styrelsen från 5
till 7 antogs. Trots att vi idag är en mindre förening så enligt förhandsinformation kommer vi att öka ordentligt under året. Då är det av stort värde att det
finns fler krafter i styrelsen.
Efter årsmötet samlades den valda styrelsen till ett konstituerande möte där de
olika uppdragen i styrelsen fördelades. På sista sidan av månadsbladet återfinns
SPF Sundets nya styrelsen och föreningens olika funktionärer.
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Det är är på gång närmaste tiden fram till sommaren
Den planerade Medlemsträffen 18 mars är inställd då ForSea meddelat att man avbokat
vårt arrangemang..
Torsdag 20 maj
Medlemsträff kl. 15.00

Måndagen 14/6
Till Ven med båt
och övernattning

Mingel och Quiz under ledning av
vår egen ”maestro”

I resan pris på 995 kr ingår eftermiddagskaffe, tre rätters kvällsmeny, frukost och
övernattning i 2-bädds rum. Kostnaden
för båtresan tillkommer.

Plats:
Sachsen på Södergatan 84
Serveras: Smörgåstårta inkl. dryck, kostnad 140 kr
Anita Karlsson 070-615 49 09

Begränsat antal platser!

Anmälan är bindande!

Anmälan: Anita Nilsson: 070-350 99 67

Betalning: Insättning på bankgiro
5502-2537,
Swish 1232617025 eller kon
tant
Obs!
Ange namn och mötesdag på
inbetalningen..

Samling: Återkommer med mer info
Betalning: Halva kostnaden 500 kr betalas
senast 8/4 och resterande
senast 10/5. Betalning görs
antingen till bankgiro 550225337 eller Swish 1232617025

SPA med hotell
25-26 maj

Vardagslyx för seniorer, dels i dubbelrum, 3-rätters middag på kvällen och
frukost dagen efter.
Plats: Lögnäs gård, Laholm
Pris: 1190 kr

Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller!
Sista anmälningsdag: 10 april
Anmälan: Anita Karlsson 070 615 49 09
Obs! Glöm inte att berätta om ni har någon matallergi eller äter vegankost
när ni anmäler er.
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Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet
Ordförande:

Josefin Forsberg
ordf@spfsundet.se

tel. 073 394 6376

Vice ordförande:

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Sekreterare:

Lisbeth Ek
sekr@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Kassör:

Lars Teinvall
kassor@spfsundet.se

tel. 072 336 08 84

Ledamot:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Ledamot:

Barbro Eliasson
babseliu@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Ledamot:

Lars-Erik Johansson
larsolisen@gmail.com

tel. 072 902 13 09

Funktionärer
Valberedningens ord:

Göran Frank
valordf@spfsundet.se

tel. 073 116 91 33

Valberedningen:

Anders Hansson
valberedning@spfsundet.se

tel. 073 507 68 38

Revisor:

Bernt Lindman
revisor@spfsundet.se

tel. 070 575 18 20

Revisor:

Anita Nyberg
revisor2@spfsundet.se

tel. 072 303 60 31

Webb redaktör:

Christer Ytterberg
kansli@spfsundet.se

tel. 070 899 65 01

Eventgrupp:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Monica Lindman
event2@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67
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