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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 15 november 2018 
Plats: Tvings Folkets Hus 
Närvarande: 68 st 
 
Träffens  § 50 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens föredragshållare; Ove 
Nodmar, som visade bilder och berättade om ”Gamla tider från Fur till 
Karlskrona”. Han presenterade även sin bok ”Kungsvägen från Furs 
bro till Landbron”. Sånggruppen inledde med tre sånger, vilka hade 
anknytning till dagens föreläsning.        

 
Dagordning § 51 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 52 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 53 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Marianne 

Svensson och Gunilla Lennartsson.           
 
Föregående  § 54 
protokoll Protokoll från månadsträffen den 16 augusti samt minnesanteckningar 

från träffen den 20 september upplästes inte men fanns tillgängliga i 
lokalen. Godkändes och lades till handlingarna.  

 
Information § 55 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att ett studie-
besök är inplanerat i januari. Dans- och sånggrupperna har 
terminsavslutning och börjar åter i januari. Även läsecirkeln har 
avslutning och börjar på nytt i januari. Beträffande matlagnings-
kursen kommer deltagarna att få särskild information. Monica 
informerade även om Torsåsrevyn den 19 januari – 17 februari 
2019. Biljetter kan beställas hos Kalmar Biljettcentrum, tel 0480-
421010.En 36-timmars seniorkryssning till Polen äger rum den 9 
december, och kan bokas hos Stena Line.    

 b) Reseledare Nils Jedhammar rapporterade att en repetitionskurs i 
hantering av hjärtstartaren har genomförts. Till sommarens resa på  
”Inlandsbanan” är 50 personer anmälda. Blomsterresan till Holland 
har hittills 26 anmälningar och där finns plats för ytterligare 
deltagare. 

 c) Friskvårdsgruppen hade inget att rapportera.     
 
Rapporter § 56 
 Kurt Edvinsson rapporterade från vad som händer inom Äldre-

förvaltningen och sparkraven där. Förslag föreligger att flytta 
hemtjänstgrupperna som har lokaler i Fridlevstad och Holmsjö till 
Rödeby.  

 (forts.) 
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 § 56 (forts.) 
 En skrivelse är inlämnad till kommunstyrelsen från föreningarna på 

orten men något svar har ej erhållits. Mötet enades om att vår förening 
yttrar sig i ärendet och påtalar konsekvenserna.   

 
 På nästa månadsträff, den 17 januari 2019, kommer Ingemar och Nils 

att rapportera från distriktsstyrelsens planeringsträff. Vid denna träff 
kommer distriktsordförande Nils Ingmar Thorell att närvara. Träffen 
kommer ej att protokollföras.      

 
Skrivelser o  § 57 
Inbjudningar Inbjudan till Torsåsrevyn.(se § 55 a)     
.      
Nästa träffs § 58 
kaffegrupp Nästa träffs kaffegrupp är Margareta Wiréen-Johanson, Barbro 

Norrby, Gunilla och Anders Lennartsson, Eva Lindekranz och Lars 
Eriksson.  

 
Kommande  § 59    
evenemang: a) 30 november, kl 17.00-20.30. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till 
                 Orients orkester. 

b) 6 december, kl. 15.00. Julbord i Tvings Folkets Hus. Underhållning 
     av ”Briggen Tre Bröder”. Föranmälan till Sven.   
c)  17 januari 2019, kl 14.00. Månadsträff i Sillhövda församlingshem.  
     Program: Lyrik med Siv och Sven Axel Vernersson samt  
     sånggruppen. 

 
Övrigt        § 60 
     Inga övriga frågor förelåg. 
  
Verksam- § 61 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen gjordes.     
 
Avslutning § 62 
 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: 
 
………………………………….. ……………………. 
Marianne Svensson  Gunilla Lennartsson 


