
 

 

 

 

Minnesanteckningar från månadsmöte den 2018-11-08 på 
Billingshäll. 

 
1. Ordförande Bengt Larsson hälsade välkommen till de 110 
 medlemmar, som kommit till dagens möte. 
 
2. Enhetschef Vanja Ekelund på Hälsofrämjande enheten i 
 Kävlinge kommun tillsammans med sina medarbetare, 
 hälsopedagog Terese och förenings- och volontäransvariga 
 Jenny informerade kort om sin nystartade verksamhet, som 
 riktar sig till oss som är 65+. 
 
3.  Viktor Löfgren från Familjens Jurist i Malmö informerade dels 
 om framtidsfullmakter och dels om arv och testamente. 
 
4.  Kaffe med mingel. 
 
5. Anders Sjöholm informerade om sin planerade 
 halvdagsinformation om husförsäljning, lägenhetsköp och hyra 
 av lägenhet med bl.a. Lena Ström, Handelsbankens chef och Ulf 
 Bengtsson från KKB. Fullständig information kommer vara klar  
 till nästa månadsmöte. Intresset för informationen föreföll stort. 
 Han informerade också en 2 timmars genomgång av hemsidan, 
 som han planerar tillsammans med Axel. 
 
6. Bengt Larsson informerade 
 - om att programmet för nästa år är nästan klart och att Pia 
 Tiensuu fortsätter med studieresorna, sen det blivit klart att hon 
 får hjälp av Birgitta Almqvist och i viss utsträckning även av Berit 
 Takats. 
 
 - att arbetet med handlingsplan för 2019 pågår och efterlyste 
 förslag från medlemmarna, om det är något man önskar ska 
 göras. 
  
 - att styrelsen kommer att ordna sektionsledarträffar 2 gånger 
 per år. 
 
 - från ordförandekonferens den 25/10, där Skånetrafiken 
 informerat om ändrat biljettsystem, Sjukvården om att vårdteam 
 för vård i hemmet kommer att inrättas och att kommunerna 
 informerat om ökande ensamhet och psykisk ohälsa och söker 
 volontärer för att minska ensamheten, samt vår 
 förbundsordförande som informerat om svårigheter att få 



 

 

 

 

 gehör och förståelse för oss pensionärers behov, när bara 5 
 riksdagsledamöter är över 65 år. 
 
7. Berit Takats påminde, 
 - om julkranseträffarna den 4 och 5 december. Anmälan till 
 Berit senast 20/11. 
 
 - och om, att eftersom jultallrik serveras på nästa månadsmöte, 
 så måste anmälan göras till detta senast 20/11 och likaså 
 betalning 150:- per person senast 20/11 via bankgiro. Glöm inte 
 ange vad och vem/vilka betalningen avser. 
 
8.  Till sist vårt sedvanliga lotteri, vilket som vanligt ombesörjdes av 
 Alf och Ingrid. 
 
 
 Vid pennan: 
 
 
 Majken Möller 
  




