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Protokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Boken Sölvesborg torsdagen den 17 oktober. 

  

Plats:  Nakterhuset    Protokoll nr 3  2020 

Närvarande:  47  medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Lars-Göran Berglund hälsade välkommen till 

 månadsmötet och vände sig speciellt till dagens gäst                             

 Lydia Svensson som berättade om hur hon lämnade klostret och 

 hur hon begav sig in i en för henne främmande värld. "Vägen hem 

 - efter 28 år i kloster".    

 Innan Lars-Göran förklarade mötet öppnat informerade han om 

 coronaplaceringen, säkerhetsföreskrifter och bestämmelser för 

 serveringen. 

§ 2 Inkomna skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser.   
 
§ 3 KPR - Kommunens pensionärsråd 
 Inger Ericsson meddelar att kommunens möte i september är 
 inställt. Informerar om att det finns plats för 165 platser i 
 kommunal regi, f n 12 boende.   
 Före styrelsemötet kl 13.30 besök på Frösunda boendet i
 Ljungaviken.         
 Man planerar för att öppna upp ett café och även öppna upp för 
 besök inomhus. 
  
 Inger kontaktar Kristina Nordin för att komma till styrelsemöte 
 och informera  om äldreboendet i kommunen den 2 nov kl 15.30 
 
 "Tillsammans mot ensamhet" Kan vi inom SPF hjälpa till 
 någonstans? 



§ 4 Medlemsrapportering                                                                                                 

 Vi är för närvarande 359  medlemmar.    

§5  Rese- och arrangörsrapportering 

 Bertil Nilsson har inget att rapportera för närvarande, eventuellt 
 kan det bli något till våren. 
 
 Iréne Lindén  "det händer inte mycket i dessa tider"  men Iréne 

 har förslag på att Bengt Lindgren ger en guidad tur i Krokås den 

 24/9 på en timma. Anmälningslista finns, som skall lämnas till 

 Iréne. Bengt Lindgren kan även berätta om utgrävningarna i

 Ljungaviken.  Informerar om gymnastik hos Ola on training, qigong 

 och yoga, vattengympa börjar vecka 14.    

     I den nya lokalen kan släktforskning, målarcirkel, läsecirkel etc 

 vara. Så småningom kanske SPF Bokens sånggrupp också kan vara 

 där.  Jättebra med egen lokal.                                                                                 

 Iréne sjunger sedan "Suck i coronatider"  skriven av en SPF-

 medlem i Skövde, Birgitta Bäckström. 

§6 Hemsidan  
Lars-Göran Berglund har inte mycket att rapportera men 
rekommenderar att man går in på hemsidan under SPF Boken 
"senaste nytt" om pensionärer. Pensionärerna efterfrågar nya 
tydliga regler.  Angående närakutmottagningen i Karlshamn, SPF 
ser positivt på satsningen i Karlshamn. 
 

§7 Övriga frågor 
Informerar om våra lokaler, att vi har en egen lokal i källaren där 
man kan ha olika aktiviteter, samt ett förråd. 
Laila Håkansson redogör för kostnaderna för lokalen och kommer 
fram till att Nakterhuset är billigaste alternativet. (bil. 1)                         
Alla  var positiva och styrelsen arbetar vidare.  
 

 Alla nöjda och glada efter en trevlig eftermiddag i den "nya" 

 lokalen. 

 Under mötet  serverades  Linda Jannessons "macka" och kaffe, 

 samt avslutades med dragning på lotteriet (inträdesbiljetten).

 ................................................................................................ 



§8 Avslutning 

 Lars-Göran tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 

 Sölvesborg den 10 september 2020 

 

 .......................................... ............................................ 

 Maj-Britt Larsson, sekreterare Lars-Göran Berglund, ordförande 

  

      
             

 

 

 


