
Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för SPF Seniorerna 

Kvarnen på Livbojen den 9 mars 2017 

Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Inger Engstrand, Berit Wiklund,  

Pia Flodin, Torsten Gantén, Anders Kinch 

 

§ 14 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 15 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 16 Föregående protokoll 2017-02 15 

Genomgång av protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 17 Styrelsearbetet 

Genomgång och diskussion av ordförandens  och övriga styrelsemedlemmars arbetsuppgifter 

som fastställdes 2017-02-15. 

 

§ 18 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för föreningens ekonomi som är u.a. och godkändes. 

 

§ 19 Medlemsregister 

Thorsten Gantén informerade om problemen samt planeringen av arbetet och 

utbildningsinsatserna som planerats för  genomförandet av ett fungerande medlemsregister. 

20- 30 utbildningsdagar, totalt, i  grupper om tre personer beräknas behövas under våren samt 

efter individuella behov. 

 

§ 20 Hemsidan 

Anders Kinch informerade att det löper på en bit i taget.  

Beslut: Att på Hemsidan skall det finnas ett fotografi på varje aktivatör ihop med 

informationen om resp. aktivitet. 

 

§ 21 Nya medlemmar, träffen 

Till träffen med nya medlemmar var det ca en 50% uppslutning. Det blev en mycket trevlig 

samvaro med utbyte av erfarenheter och nya idéer. I från föreningens sida deltog styrelse, 

cirkelledare, ombud, aktivatörer och idégrupp. 

Styrelsen konstaterade att lokalen var fylld till bristningsgränsen. Vi måste därför inför nästa 

träff  fundera på hur många och vilka som skall representera vår förening. Förhoppningsvis 

ser det ut som att antalet nya medlemmar fortsätter att öka. 

 

§ 22 Förslag besöka Harplinge Äldreboende 

Vårt förslag är att besöka Harplinge Äldreboende i september. Undersöker vidare beträffande 

information och lämpligt antal deltagande medlemmar från vår förening. Anders Kinch 

kontaktar Arkitektbyrån White för önskad information av såväl Äldreboendets planlösning - 

material som anläggningen av grönytorna. 

 

§ 23 Hörselinformation, Birgits förslag 

Vi beslutar att kommunens Syn- och Hörselvårdskonsulent Anna-Karin Svensson kommer till 

månadsmötet 10/4 för  information före Ben Olanders framträdande. Ansvarig Birgit Sjöholm. 



§ 24 Hjärnkoll, resultat 
Ordförande informerade att det endast var tre medlemmar som deltog. Tyvärr kolliderade  

Hjärnkollen med yogan som har många deltagare. Reserver skall tillfrågas inför Distriktets 

Hjärnkoll den 11 maj. 

 

§ 25 Övrigt 

Fågelskådning i Västerhagsskogen den 11 Maj Klockan 18.30 i ca 2 timmar. Ledare: Lars 

Blomqvist. Träffpunkt: Snusaleet. Antal deltagare är begränsat till 20. Kostnad:800 kr.ca 

40kr./person. 

Ansvarig: Birgit Sjöholm. 

 

Dialogmöte om Getinge-Harplinge vårdcentral äger rum den 14 mars kl.18.00 i HIK:s 

klubbstuga. 

 

Inspirationsdag för Folkhälsoansvariga äger rum på Katrinebergs Folkhögskola den 24 april 

kl.09.00 - 15.30. Tema: Äta oxidanter och motionera, Varför? Britta Lindgren deltar, och ev. 

ytterligare en intresserad som Britta tillfrågar. 

 

Rapport Samrådsgruppen 

Vänmedlem. Inger Engstrand informerade ifrån Samrådsgruppen där man diskuterat 

 " Vänmedlem" och vad det innebär. I föreningarna fanns skilda synpunkter på vad avgiften 

till den föreningen som vänmedlem anslutit sig till skall vara, samt vilka rättigheter 

Vänmedlemmen har. SPF Kvarnen anser att Vänmedlem skall hos oss betala 40 kr. för det är 

den summan vi får från förbundet när medlem betalt vår medlemsavgift. Det är samma peng 

som övriga medlemmar betalar till SPF Kvarnen. Övrig avgift är ju till förbundet och 

distriktet och det har ju vänmedlemmen redan betalat via medlemsavgift i 

 " moderföreningen."  

Begreppet vänmedlem finns i medlemsregistret. Stödmedlem finns ej. 

Thorsten Gantén får i uppgift att förhöra sig på förbundet om vad som gäller vänmedlem. 

 

 Ang. skrivelse från Thomas Adolfsson TYLÖ- vännerna till Christina Rogestam. 

Denna skrivelse innehåller det beslut som Styrelsen för TYLÖ- vännerna tagit, nämligen att 

hålla inne 20% av den lokala uppbörden tills alla system fungerar fullt ut och de har fått den 

utbildning de behöver för att kunna sköta jobbet med  medlemsregister och hemsidor. 

De förbehåller sig rätten att avgöra när det är klart och då betalas resterande 20% av den 

lokala uppbörden. 

Studiebesök HAFI. Planering av nytt studiebesök på HAFI planeras till hösten. Förnyad 

kontakt skall tas med Magnus Falk ang. tidpunkt, gruppstorlek. 

Förfrågan ang. fika på Särdals Kvarn efter HAFI. 

 

Övriga Förslag.  
Studiebesök - Information på Kvibille Gästis av ostmästare Bengtsson. 

 

Lunch 85+ på Kvibille Gästis 

 

Årets Luciafirande: Undersöka om Harplinge kyrkas ungdomskör kan medverka på  vårt 

månadsmöte i dec. 

 

Information om Grönlandsresa. Undersöka om Sven-Erik Jönsson vill informera om sin 

Grönlandsresa på ett månadsmöte. 



Pubkväll. Vårens pubkväll går av stapeln den 3 maj kl.18.00 på Annies Gård. 

Musikunderhållning av Johan Nilsé. Pajerna gör vi själva.  Berit Wiklund gör förslag på 

inbjudan. Ytterligare information kommer. 

 

§ 26 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till måndagen den 3 april 2017 kl.09.00 på Livbojen. 

§ 27 Sammanträdets avslutning 
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Harplinge 2017 - 03 - 09 

 

 

 

....................................................  ................................................ 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 

 

 


