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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsmöte den 21 november 2019 
Plats: Tvings Folkets Hus  
Närvarande: 75 st. 
 
Träffens  § 47 
öppnande Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens föredragshållare; geolog Jan 
Mikaelsson, Nybro, som talade över ämnet ”Röda och gröna trådar i 
naturen”. Han berättade på ett intressant sätt om jordens uppkomst för 
många miljoner är sedan och fram till hur det ser ut idag. Sånggruppen 
inledde med tre sånger som anknöt till dagens ämne.   

 
Dagordning § 48 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 49 
utlysande Kallelsen till mötet godkändes. 
 
Justering § 50 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Margareta 

Wiréen-Johanson och Barbro Norrby.              
 
Föregående  § 51 
protokoll Protokoll från den 15 augusti samt minnesanteckningar från den 19 

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

 
Information § 52 

a) Bitr. studieansvariga Anne-Marie Nilsson informerade om att 
bokcirkeln haft terminsavslutning och startar igen den 21 januari 
2020 kl. 16.30 i Skogsgläntans lokaler i Holmsjö. Även 
matlagningskursen för herrar är avslutad och fortsätter till våren. 
Datum ej fastställt.       

 b) Reseledare Nils Jedhammar meddelade att de planerade resorna 
till Rügen och Åland har fått in flera intresseanmälningar.  

 c) Friskvårdsgruppen hade inget att rapportera. Ordföranden upplyste 
om att minnesanteckningar från föredraget ”Det åldrande hjärtat” 
med cardiolog Steen Jensen, den 29 oktober på Soft Center, finns 
på hemsidan. 

 d) Kurt Edvinsson rapporterade från samrådsgruppen om vilka bygg-
projekt med bostäder för äldre som är på gång och även vilka som 
planeras. Bensinmacken i Holmsjö ligger inom vattenskydds-
område och kommer därför att läggas ner den 31 december 2019.  

 e)  Bo Videbrant rapporterade om projektet med byggandet av 
fågelholkar. Ett antal är redan klara och planeras att säljas på 
Julbasaren i Allhallen den 7 december. Projektet fortsätter på 
nyåret. Intresserade är välkomna att anmäla sig. Redovisning 
kommer att lämnas på årsmötet.  

 f)  Webbansvarige, Christer Strömberg, informerade om den omgjorda 
hemsidan. Han uppmanade medlemmarna att skaffa e-postadress. 
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 g)  Trafikansvarige Rolf Andersson tog upp ämnet om säkerhet. Denna 
årstid bjuder ju på både mörker och halka. Viktigt är att synas och 
alltid bära reflexer, helst reflexväst. För halkan gäller broddar.          

 
Rapporter § 53 
 Ordföranden rapporterade om att styrelsen påbörjat cirkeln 

”Tillsammans mot ensamheten”.  
 Rapport lämnades att ordförande samt vice ordförande bevistat en av 

distriktet anordnad planeringskonferens där bl.a. ensamheten 
diskuterats.   

   
Skrivelser o  § 54 
Inbjudningar Inga skrivelser och inbjudningar fanns att rapportera.    
.      
Nästa träffs § 55 
kaffegrupp Nästa träff blir julbordet den 5 december i Tvings Folkets Hus. För 

detta arrangemang ansvarar styrelsen.     
 
Kommande  § 56    
evenemang: a) 29 november, kl. 17.00-20.30. Trivseldans I Tvings Folkets Hus till  
                         Gott & Blandat. 
     b)  5 december, kl. 15.00. Julbord i Tvings Folkets Hus. Underhållning 
           av Olle Björngren. Anmälan till Sven 0455-91105 senast den 28   
                           november.  
     c)   7 december, kl. 12.00-16.00. Julbasar i Allhallen, Holmsjö.  
     d)   16 januari 2020, kl. 14.00. Månadsträff I Sillhövda församlingshem 
                           då Björn Eriksson, Holmsjö, talar om vinterfåglar. 
 
Övrigt        § 57 
     Inga övriga frågor förelåg.  
  
Verksam- § 58 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen hänskjuts till nästa möte.      
 
Avslutning § 59 
 Dragning på lotteriet genomfördes. 

Ordföranden avslutade mötet 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: 
 
………………………………….. ……………………. 
Margareta Wiréen-Johanson  Barbro Norrby 


