
 

 

 

 

Minnesanteckningar från styrelsens möte med ansvariga 
för Club 75:s olika aktiviteter och sektioner den 18 oktober 
2018 på Billingshäll. 

 
Närvarande: 
 
Bengt Larsson Styrelsen 
Axel Månsson ”              , IT-café, Släktforskning 
Berit Takats  ” 
Birgitta Almqvist ” 
Ewa Galbe  ” 
Kristina Nilsson ” 
Majken Möller ” 
Marie Lundgren ” 
Tommy Falck Valberedningen 
Pia Tiensuu  Endagsresor 
Anette Falck ” 
Yvonne Persson Vattenjympa 
Margareta Jönsson Boule 
Gun Svensson Sällskapsspel 
Lennart Tordenheim ”                
Göran Håkansson ”                     - Priffe 
John-Axel Persson Representant i KPR 
Inger Erzinger Qi gong 
Anders Sjöholm IT-café 
Bengt Andersson Golf 
Gert Persson Cykeltrampen, Studiesamordnare 
Jan Hansson Cykeltrampen 
Gunvor Johnelius Folkhälsa – Dans i parken 
Solveig Vallgren Folkhälsa – Dans i parken 
Rolf Törnblom IT-café 
Eva Törnblom Representant i KPR och Billingshälls rådstuga. 
 
 
 
 
1. John Axel Persson tog upp att det är viktigt att vi arbetar för att 
 få fler medlemmar bl.a. genom att göra Club 75 känt. 
 
2.  Det önskas mer engagemang från styrelsen i de olika 
 verksamheterna genom t.ex. besök och även återkommande 
 möten som dagens möte. 
 



 

 

 

 

3.  Från vattenjympan efterlyses klara besked från kommunen i god 
 tid om vad deltagarna ska betala. I våras kom besked om 
 höjning av avgiften först när terminen börjat. 
 
4. Man ansåg att det står för lite i programbladet om vad 
 aktiviteterna innebär och man föreslår möjlighet, att man får ta 
 med en gäst en gång. Axel erbjöd direkt hjälp med utökad 
 information på hemsidan, om man lämnar in till honom, vad man 
 vill ska stå där. 
 
5.  Man undrade om det var fritt för PRO-medlemmar eller andra 
 icke medlemmar i SPF att delta i Club 75:s aktiviteter. Styrelsen 
 lovade ta upp detta på nästa styrelsemöte och återkomma 
 med besked 
 
6.  Anders Sjöblom föreslog en seminariedag för medlemmarna 
 med folk från bank, mäklare m.fl. angående försäljning av hus, 
 köp av lägenhet och därmed sammanhängande frågor. Beslöts 
 att han ska  presentera sitt förslag på nästa månadsmöte. 
 Eventuellt kan det vara ett lämpligt programämne för ett 
 månadsmöte. 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Majken Möller 


