
 

 
 
 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsmöte den 21 mars 2019 
Plats: Tvings Folkets Hus 
Närvarande: 84 st. 
 
Träffens  § 21 
öppnande Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens underhållare; PROUG, 
PRO:s Ukulelegrupp, under ledning av Sven Haraldsson. En grupp 
spelglada damer och herrar, totalt 12 personer, från Nättraby och 
Johannishus.          

 
Dagordning § 22 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 23 
utlysande Kallelsen till mötet godkändes. 
 
Justering § 24 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Inga-Lill 

Friberg och Inga-Lill Strandberg.            
 
Föregående  § 25 
protokoll Protokoll från årsmötet den 21 februari upplästes inte men fanns 

tillgängligt  i lokalen. Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 26 

a) Från studieansvarig rapporterades att herrarnas matlagningskurs 
har avslutning fredag den 22 mars.     

 b) Reseledare Nils Jedhammar informerade om Hollandsresan som 
äger rum den 27 april. En informationsträff om denna resa kommer 
att hållas i Sillhövda församlingshem den 1 april.  

  Resan med Inlandsbanan den 22 juli är mer än fulltecknad. 
Informationsträff inför denna kommer att hållas den 18 juni.  

  Hemlig resa blir den 7 maj. Till denna finns ett fåtal platser kvar. 
Anmälan görs till Nils eller Ewy. 

 c) Friskvårdsgruppen hade inget att rapportera. 
 d) Kurt Edvinsson rapporterade från KPR/RPR om olika projekt som är 

på gång. Bl.a. erbjuder Blekingetrafiken sänkta priser för 
pensionärer. 25 % rabatt lämnas på resor för personer över 65 år. 
Ett villkor är att en app installeras. Det skall också gå att swisha 
betalningen. I frågan beträffande flytt av hemtjänstlokaler har flera 
föreningar på orten gått samman. Diskussioner med beslutsfattare 
pågår. Rapport lämnades även om vad som händer på byggfronten, 
vad gäller byggnation av trygghetsboende och lägenheter.   

 
Rapporter § 27 
 Odföranden rapporterade om vad som händer inom distriktet. Bl.a. blir 

det en temadag benämnd ”Kost för äldre” den 23 april. Den 6 maj 
diskuteras ämnet; ”Tillsammans mot ensamheten”. Till hösten kommer 
några friskvårdsprogram. Ordföranden uppmanade intresserade att 



 

 
 
 

anmäla sig. Tillsammans med andra pensionärsorganisationer 
genomförs en granskning av vårdcentraler. 

   
Skrivelser o  § 28 
Inbjudningar Ett tackkort från anhöriga till Gerd Pettersson för visad vänlighet och 

deltagande i sorgen.      
.      
Nästa träffs § 29 
kaffegrupp Nästa träff blir vårfesten i Ekegården, Nävragöl. Ansvariga för denna 

är Sven och Birgit Hansson, Berit och Nils Jedhammar, Anita och 
Henry Karlsson, Birgitta Larsson, Inga-Maj Nilsson.   

 
Kommande  § 30    
evenemang: a) 5 april, kl. 17.00-20.30. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Gott & 
                         Blandat..  

b) 18 april, kl. 13.00. Vårfest i Ekegården, Nävragöl. Lars-Ove  
     Hubertsson, Olofström, kåserar om Västindien. Föranmälan till 
     Sven.   
c)  27 april. Blomsterresa till Holland.   
d) 7 maj. Hemlig resa. Anmälan till Nils 91263 eller Ewy 16905. 
e) 16 maj, kl. 14.00 Månadsträff i Tvings Folkets Hus. 
     Trädgårdsinformation med Lotta Persson. Medverkan av sång- och 

    dansgrupperna.   
 
Övrigt        § 31 
     Inga övriga frågor förelåg. 
  
Verksam- § 32 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen gjordes.     
 
Avslutning § 33 
 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  Inga-Lill Strandberg  


