
 

 

 

 

Minnesanteckningar från månadsmöte 2018-12-06 på 
Billingshäll. 

 
 
 
 
1. Ordförande Bengt Larsson hälsade välkommen till de 126 
 medlemmar, som kommit till dagens möte. 
 
2.  Jultallrik med efterföljande kaffe och pepparkaka avnjöts. 
 
3. Efter kaffet underhöll kyrkomusiker Maria Jönsson från Stehag 
 med solosång och allsång. 
 
4.  Ordförande Bengt 
 - gick igenom 2018 års handlingsplan och informerade om att vi 
 hunnit med att fullfölja i stort sett allt i den. 
 
 - informerade om oväntade engångsinkomster under 2018, som 
 nästa år kommer att fördelas mellan de olika sektionerna och 
 verksamheterna. 
 
 - informerade om möten, som han varit på med kommunens 
 Service och omsorg. 
 
 - informerade om att det inte blir något bilrally 2019, eftersom 
 Kurt och Britt-Marie, som hållit i detta i många år avsagt sig att 
 fortsatta med detta och vi inte funnit några nya, som är beredda 
 ta över. 
 
5. Axel Månsson 
 - informerade om möjligheten för synskadade att få Senioren 
 med tal på CD-skiva, men med konsekvensen, att man mister 
 papperstidningen. 
 
 - påminde om ”Bli vän med vår hemsida” på tisdag 10.30-12.30. 
 
 - informerade om informationsdagen ”Sälja hus och flytta till 
 lägenhet” den 16/1. Anmälan till Anders Sjöholm. 
 
 - informerade om att det finns en plats kvar på Släktforsknings- 
 kursen, som börjar i januari. 
  
 
 



 

 

 

 

 
  
6. Pia Tiensuu 
 - informerade om planerade utflykter/studiebesök under våren: 
 1. guidad visning på Skissernas museum den 1/3. Anmälan 
 senast 7/2. 
 2. Kommunrunda med Mats Svedberg den 12/4. Anmälan 
 senast 15/3. 
 3. ”Fem gårdar på Österlen” den 15/5. Anmälan senast 14/4. 
 
 Mer information kommer på hemsidan och i vårens program, 
 som skickas hem till alla medlemmar i början av januari. 
 
7. Bengt riktade ett tack till alla, som ställer upp för föreningen och 
 hjälper till i olika sammanhang, samt till alla medlemmar utan 
 vilka vi skulle arbeta förgäves. 
 
8. Till sist höll Alf och Ingrid som vanligt dragning i dagens lotteri. 
 
 
 Vid pennan: 
 
 
 Majken Möller 
 


