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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 18 januari 2018. 
Plats: Sillhövda församlingshem  
Närvarande: 75 st 
 
Träffens  § 87 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till Sverigevandraren Tommy Nilsson från Ronneby 
som visade sitt program ”Vårt vackra Blekinge”. Två nya medlem mar 
välkomnades. Sånggruppen inledde med några sånger som anknöt till 
dagens föreläsning.  

 
Dagordning § 88 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 89 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 90 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Inga-Lill och Rune 

Friberg.          
 
Föregående  § 91 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i lokalen 

samt på föreningens hemsida  www.spfseniorerna.se. Godkändes och lades 
till handlingarna.  

 
Information § 92  

a)  Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att sång- och 
dansgrupperna startar den 22 januari. Sången i Sillhövda församlingshem 
kl. 10.00 med Iris Axelsson som ledare. Dansen i Ekegården, Nävragöl,  

     kl 13.00 med Ewy Rosberg och Lennart Svensson som ledare. 
Anmälningslistor cirkulerade. Nya deltagare välkomnas. Herrarnas 
matlagningskurs planeras att eventuellt starta i slutet av mars.  

     Vuxenskolans kursutbud presenterades. Karlskrona kommun välkomnar 
alla 65+ till IT-café i Allhallen i Holmsjö. Det blir 10 olika tillfällen med 
början den 14 februari kl. 14.00-16.30. Ingen anmälan behövs. Första 
träffen och därefter varannan träff är riktad till nybörjare. Volontärer 
kommer att finnas på plats. Info av äldrenämnden om bl. a.  elektroniska 
hjälpmedel för äldre i Sillhövda församlingshem den 28 februari kl. 10.00.. 
Anmälan till Monica  tel. 0706 920 679 . Kostnad 20:- 

b) Reseledaren Nils Jedhammar informerade om resan till Norge den 30 juli 
2018. Programmet är ändrat för dag 9. I stället för Oslo kommer Halden 
och Fredrikstens fästning att besökas. Resan går sedan vidare mot 
Dalsland.    

c) Friskvårdsgruppen hade inget att rapportera.   
 
Rapporter § 93 

Kurt Edvinsson rapporterade från KPR. Bl.a. att kommunens mål är att 
fiber skall vara tillgängligt för alla år 2020. Ett nytt landsbygdsprogram är 
ute på remiss. Byggsituationen i Rödeby berördes. Likaså boende för äldre 
i Holmsjö. Privat byggare har visat intresse. Förutsättningar undersöks. 
Ordföranden informerade om foldern ”Så kan vi minska ensamheten bland 
äldre”. Denna kommer att bli föremål för närmare genomgång på mars-
mötet.  



 

SPF Seniorerna Fridlevstad - Sillhövda 
 
 
 

  Boulen pågår i Allhallen varje tisdag kl 14.00.  
Skrivelser o    § 94 
Inbjudningar Ett tack från Göran Olofsson för visad vänlighet och deltagande i sorgen efter 

Gunnel Olofsson.  
 Ett tack från Östen Esbjörnsson för uppvaktningen på 90-årsdagen.   
 
Nästa träffs § 95 
kaffegrupp Nästa sammankomst blir årsmötet den 15 februari i Sillhövda 

församlingshem. Kaffegruppen för detta tillfälle är Inga-Lill Friberg, Karin 
Karlsten, Anna Havby samt  Inga och Bengt Ivarsson.       

 
Kommande  § 96 
evenemang:  a) 26 januari, kl. 17.00-21.00. Grötfest i Tvings Folkets Hus. Dans till 
                            Memorýs orkester. 
     b) 14 februari, kl. 14.00-16.30. IT-café i Allhallen, Holmsjö.   
     c) 15 februari, kl. 14.00. Årsmöte i Sillhövda församlingshem. Parentation.   
     d) 2 mars, kl. 17.00-21.00. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Orients 
                           orkester.  
     e) 15 mars, kl. 14.00. Månadsträff i Tvings Folkets Hus.  
 
Övrigt § 97 

Arne Johnsson framförde ett tack för uppvaktningen på högtidsdagen.    
 

Verksam- § 98 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen. Ny plan efter årsmötet.  
 
Avslutning § 99 
 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: 
 
……………………………                   ………………………………….. 
Inga-Lill Friberg    Rune Friberg  


