
 

SPF Seniorerna Fridlevstad Sillhövda 
 
 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsmöte den 15 augusti 2019 
Plats: Sillhövda församlingshem  
Närvarande: 64 st. 
 
Träffens  § 34 
öppnande Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens underhållare; Bo Krister 
Karlsson, Bergkvara som underhöll med sång och musik. 
Spelprogrammet bestod av låtar från Sven-Ingvars till Elvis Presley.             

 
Dagordning § 35 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 36 
utlysande Kallelsen till mötet godkändes. 
 
Justering § 37 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ann-Margret 

Karlsson och Kerstin Persson.             
 
Föregående  § 38 
protokoll Protokoll från den 21 mars samt minnesanteckningar från den 16 maj 

upplästes inte men fanns tillgängliga i lokalen. Godkändes och lades 
till handlingarna.  

 
Information § 39 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att bokcirkeln 
startar den 20 augusti kl. 16.30 i Skogsgläntans lokaler i Holmsjö. 
Sånggruppen startar den 16 september kl. 10.00 i Sillhövda 
församlingshem. Dansgruppen börjar den 16 september kl. 13.00 i 
Ekegården, Nävragöl. Matlagningskursen för herrar kan ta emot 
ytterligare två deltagare. Anmälan sker till Monica. Ett studiebesök 
är planerat den 26 september till Hönsa-Lottas Luffarmuseum i 
Kosta Boda. Samåkning sker från Sillhövda kyrka kl. 10.00. Guide 
blir ”Snacke-Per” och det blir underhållning, information, visning 
utställning, lunch och som avslutning kaffe och ostkaka. Kostnad 
300:- kr som betalas till Monica innan avfärd. Anmälningslista 
cirkulerade.      

 b) Reseledare Nils Jedhammar rapporterade från resan med 
Inlandsbanan den 22 – 30 juli. Start i Mora och slutstation i 
Jokkmokk. Förslag finns att anordna en teaterresa i höst.  

 c) Berit Nilsson från Friskvårdsgruppen informerade om den planerade  
Friskvårdsdagen den 5 september i Ekegården, Nävragöl. Start kl 
13.00 med tipsrunda. Kl 14.00 blir det en föreläsning om läkemedel 
för äldre. 

 d) Samrådsgruppen hade inget att rapportera.    
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Rapporter § 40 
 Ordföranden rapporterade från distriktsstyrelsen om kommande  

aktiviteter.    
  
   
Skrivelser o  § 41 
Inbjudningar Ett tackkort från anhöriga till Stig Thörn för visad vänlighet och 

deltagande i sorgen.   
 Ett tackkort från Margareta Wirén-Johanson för uppvaktning på 

födelsedagen.    
.      
Nästa träffs § 42 
kaffegrupp Nästa träff blir den 19 september i Sillhövda församlingshem. 

Kaffegruppen för träffen består av Anita Pettersson, Anita Jonasson, 
Hjördis Konradsson, Lars-Erik Nilsson samt Gun och Ingmar 
Gustavsson.    

 
Kommande  § 43    
evenemang: a) 5 september. Kl. 13.00. Friskvårdsdag I Ekegården, Nävragöl.  

b) 19 september, kl 14.00. Månadsträff I Sillhövda församlingshem där  
     Seniorshopen visar höstens mode.     
c)  26 september. Studiebesök på Hönsa-Lottas Luffarmuseum i Kosta 
     Boda. Samling för samåkning vid Sillhövda kyrka kl. 10.00.    
d) 27 september kl. 17.00-20.30. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till 
     Bengt Ingvarz orkester.   

 
Övrigt        § 44 
     Planerade studiecirklar i höst är ”Tillsammans mot ensamheten”.  
     Seniorevent i Brinova Arena i Karlskrona den 26 och 27 september  
     Kl. 10.00-16.00. 
  
Verksam- § 45 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen gjordes.     
 
Avslutning § 46 
 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: 
 
………………………………….. ……………………. 
Ann-Margret Karlsson   Kerstin Persson 


