
 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 15 mars 2018 
Plats: Tvings Folkets Hus 
Närvarande: 62 st 
 
Träffens  § 21 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens underhållare; Ulf och Marlene 
Clausson från Mörrum som underhöll med svängig country och 60-
talsmusik.    

 
Dagordning § 22 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 23 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 24 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Pettersson 

och Ninnie Olsson.         
 
Föregående  § 25 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i lokalen. 

Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 26 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att matlag-
ningskursen för herrar startar den 11 april i Ekegården, Nävragöl. 

 Ett studiebesök i Fredrikskyrkan i Karlskrona är inplanerat torsdagen 
den 12 april, kl 11.00. Det blir guidning och därefter andakt kl. 12.00. 
Gemensam lunch på restaurang Michelangelo kl. 13.00 för de som 
önskar. Anmälningslista cirkulerade. Viktigt att anmäla ev. förhinder. 
Samåkning rekommenderas.  

 Fråga uppkom om att starta bokcirklar. Intresseanmälan skickades runt. 
Framöver i vår är ett studiebesök planerat på Orranäs Gårdsmejeri och 
deras osttillverkning. Lunch förslagsvis hos Blomlöfs Rökeri. Preliminärt 
datum 30 eller 31 maj.   

   
 b) Reseledare Nils Jedhammar informerade om den hemliga resan den 16 

maj. Plats finns för ytterliga några. Anmälan görs till Nils eller Ewy. 
Påstigningsplatser och tider meddelas på vårfesten den 19 april. 
Reseledarna tar gärna emot förslag på dagsresor. 

  Ett förslag på dagsresa som inkommit är till Vallarna i Falkenberg.  
 
 c) Friskvårdsansvariga Berit Nilsson påminde om den kombinerade 

Gökottan/Friskvårdsdagen den 24 maj. Samling vid kyrkstallarna i 
Hjortsberga kl. 10.00. Kaffe och något att grilla bör medtagas.  

 
  
 



 

 d) Trafikansvarige Rolf Andersson påminde om att dubbdäcken skall vara 
borttagna till den 16 april. Från 1 februari 2018 har ny lag tillkommit 
gällande förbud att hålla mobiltelefon för föraren. Från 20 maj 2018 
gäller ändrade regler för besiktning. De nya tiderna finns att hämta på 
trafikverkets hemsida.     

 
Rapporter § 27 
 Kurt Edvinsson rapporterade från KPR, Han berörde Äldreförvaltningens 

ekonomi, hemtjänsten samt nybyggnation av lägenheter i Rödeby och 
Holmsjö.  

 Ordförande meddelade att en temadag för KPR och LPR anordnas i april. 
Distriktsstämman blir den 4 april. 

 Broschyren ”Så kan vi minska ensamheten bland äldre”  delades ut och 
mötesdeltagarna ombads att läsa igenom denna för närmare diskussion på 
månadsmötet i maj.    

 
Skrivelser o  § 28 
Inbjudningar Från SPF Seniorerna Nättraby-Hasslö har kommit en inbjudan om att 

deltaga i en Ölandstur den 21 maj. Kostnad 650:- kronor. Anmälningslista  
 förelåg.   
.      
Nästa träffs § 29 
kaffegrupp Nästa sammankomst blir vårfesten i Ekegården, Nävragöl. den 19 april. 

Ansvariga för denna är Birgit och Sven Hansson, Berit och Nils 
Jedhammar, Anita och Henry Karlsson, Birgitta Larsson, Ann-Margret 
Karlsson och Kerstin Persson.     

 
Kommande  § 30 
evenemang: a) 6 april, kl. 17.00-20.30. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Gott &  
                          Blandat. 
            b)  12 april, kl. 11.00. Studiebesök, Fredrikskyrkan i Karlskrona med 
                          guidning. Efterföljande lunch på restaurang Michelangelo. 
                          Bindande anmälan till Monica tel. 070 6920679.  
      c)  19 april, kl. 13.00. Vårfest i Ekegården, Nävragöl. Underhållning av 
                          Niklas Nyström. Anmälan till Sven tel. 91105. 
      d)  16 maj. Hemlig resa. Anmälan till Nils tel. 91263 eller Ewy tel. 16905. 
      e)  17 maj, kl. 14.00. Månadsträff i Föreningarnas Hus i Fridlevstad.  
           Agneta och Göran Calander berättar i ord och bild om Lion´s syskola för 
                          flickor i Nepal. 
 
Ändrad    § 31 
mötesord- På årsmötet tog ordföranden upp förslaget om att låta månadsträffarna få  
ning      ett lättsammare innehåll. Förslagsvis att ej ha protokollförda förhandlingar  
             varje månadsträff utan enbart någon underhållning eller föreläsning samt  
      kaffe. Birgit Hansson framförde att man skulle vara väldigt försiktig med att  

   ändra på något som fungerade bra. Överenskommet blev att prova med en   
   ej protokollförd månadsträff den 17 maj i Föreningarnas Hus i Fridlevstad.   

     
.  Övrigt        § 32 

Inga övriga frågor förelåg.    
 



 

Verksam- § 33 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen gjordes.   
 
Avslutning § 34 
 Kurt Edvinsson upplyste om att många besökare kommit till IT-caféet i  
                     Holmsjö. Bra och väldigt imponerande att så många visat intresse, vilket är  
                     viktigt för den fortsatta servicen från kommunen till oss på landsbygden.   
 Dragning på lotteriet genomfördes. 

Ordföranden avslutade träffen med att tacka alla närvarande för visat 
intresse och god gemenskap samt kaffegruppen för deras arbete.  
Därefter sjöngs unisont ”Du gamla du fria”. 
_____ 
 
Vid protokollet: 
 
…………………………………..               ………………………………… 
Birgitta Larsson  Ingemar Nilsson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
………………………………….. ………………………………………. 
Anita Pettersson  Ninnie Olsson 
 

 


