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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 16 november 2017. 
Plats: Tvings Folkets Hus  
Närvarande: 66 st 
 
Träffens  § 74 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till Bosse Sundqvist som talade om stenåldern och 
visade prov på olika fynd. En ny medlem välkomnades. Sånggruppen inledde 
med några sånger som anknöt till dagens föreläsning.  

 
Dagordning § 75 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 76 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 77 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Pettersson och 

Britt-Marie Havby.          
 
Föregående  § 78 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i lokalen 

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

 
Information § 79  

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om ett studiebesök som 
skall äga rum den 23 november, kl. 14.00. Målet är Karlskrona Lampfabrik. 
Före studiebesöket kommer lunch att intas på servicehuset Fregatten.  
Anmälan om deltagande görs till Monica.  

 Monica påminde om den lokala servicepunkten i Skogsgläntans lokaler 
och uppmanade att besöka denna. Den är öppen en dag i veckan kl. 10.30 
– 11.30. 

 Information lämnades även om kommunens IT-fixarservice. Teamet 
kommer även ut på landsbygden. Servicen är gratis men man får själv stå 
för materialkostnaderna. 

 På kommunens hemsida finns information om IT-caféet i Karlskrona. Bl.a. 
kommer Swedbank den 5 december att informera om swiss, bank-id m m.  

b) Ordföranden upplyste om att information om föreningen sammanställts och 
finns att läsa på hemsidan.  

c) Reseledaren Nils Jedhammar informerade om resan till Norge den 30 juli 
2018. Resan kommer att kosta 12.400:- kronor och varar i 9 dagar. En 
hemlig resa är inplanerad till våren.   

d) Rapporterades att Barbro Norrby, Marianne Svensson och Berit Nilsson 
deltagit i en friskvårdskonferens.  

 
Rapporter § 80 

Ordföranden meddelade att han deltagit i en ordförandekonferens och en 
planeringskonferens. 
Cafékvällen den 7 november samlade 109 deltagare. Diskuterades att 
utnyttja Föreningarnas Hus i Fridlevstad vid större arrangemang. Då 
intresse finns beslutas att jobba vidare med frågan. Kostnaderna skall 
undersökas.  
Broschyren ”Så skall vi minska ensamheten bland äldre” skall beställas.    

  

http://www.spfseniorerna.se/
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Skrivelser o    § 81 
Inbjudningar Ett tack till föreningen från Majvor Persson med familj för deltagandet och 

hedrande minnet av Birger Persson med minnesgåva till Parkinsons-
förbundet.  

 
Nästa träffs § 82 
kaffegrupp Nästa sammankomst blir Julbordet i Tvings Folkets Hus den 7 december. 

Ansvarig för detta är styrelsen i sin helhet.      
 
Kommande  § 83 
evenemang:  a) 23 november, kl. 14.00. Studiebesök Karlskrona Lampfabrik samt 

                           Karlskrona Byggnadsvård och Inredning. Kl. 12.45 lunch servicehuset 

                           Fregatten. Anmälan till Monica tel. 0706-920679. 

     b) 24 november kl. 17.00-21.00. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Kjell 

                           Reines orkester.  

     c) 2 december kl. 12.00-16.00. Julbasar i Allhallen, Holmsjö. 

     d) 7 december kl. 15.00. Julbord i Tvings Folkets Hus. Underhållning av 

                            komiker Nils Åkesson. Anmälan till Sven tel. 0455-91105. 

     e) 18 januari 2018 kl. 14.00. Månadsträff i Sillhövda församlingshem. Tommy 

                            Nilsson visar sitt program ”Vårt vackra Blekinge”.  

 

Övrigt § 84 
Monica Strömberg påminner om framtidsfullmakten. Förnuftigast är att 
kontakta Peter Altenby på ”Familjens Jurist” för att få en juridiskt riktig 
utformning.  
Margareta Wirén-Johanson framför att ett medborgarförslag lämnas till 
Landstinget om att distriktssköterskemottagningen i Holmsjö öppnas igen. I 
synnerhet vore det lämpligt vid vaccineringen mot influensa. Som nu är skall 
alla pensionärer och även andra förflytta sig till Rödeby. Ur miljösynpunkt vore 
det bättre med en transport till Holmsjö än att alla var och en skall ta sig till 
Rödeby.   
 

Verksam- § 85 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen. Alla kraven är ej uppfyllda. Det jobbas 

vidare med det.   
 
Avslutning § 86 
 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    Britt-Marie Havby 


