
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

på Livbojen den 7 juni 2017 

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

Pia Flodin, Anders Kinch 

Frånvarande giltigt förfall: Thorsten Gantén 

Under § 58 deltog: Friskvårdsansvarig Britta Lindgren och hörselombud Birgit Sjöholm 

 

§ 56 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson önskade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 57  Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 58 Hälsodagen 

Hälsodagen har planerats till den 30 augusti kl.13.00 på Annies gård eller ev. på Äldreboendet 

i Harplinge. Hans Emanuelsson undersöker om vi kan vara på Äldreboendet. 

Beslut: Att döpa om friskvårdsdagen till Hälsodagen. 

 

Förslag preliminärt program för Hälsodagen 

Kl.13.00-13.45: Tandvårdsinformation.    Inger Engstrand undersöker 

Paus: Förfriskning, t.ex. äppeldricka  ? 

Pröva på boule i grupp   Berit kollar med Pelle 

Pausgympa i grupp ca 15´    Hans  kollar med Yvonne Werneman 

Mellanmål: Melonsallad   ? 

Föreläsning med Madeleine Magnusson  Berit kollar 

 

Fortlöpande rapportering ang. förfrågningarna till önskade medverkande. 

 

§ 59 Föregående program   
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 60 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat- och Balansrapport för period 1701-1706. 

Det fattas inbetalning för ca 40 medlemmar gällande medlemsavgifter. Hemvårdsnämndens 

föreningsbidrag efter fördelning utgör 24 804 kr. Ej utbetalt. 

Beslut: Att godkänna rapporten. 

 

§ 61 Höstens program 

Genomgång och justering av programmet. 

Beslut: 

 Gjorda justeringar görs. 

 Därefter skickar Inger Engstrand programmet till styrelsen som kollar det igen och 

sedan skickar sina synpunkter till Inger, som därefter justerar och skickar det till 

Thorsten som lägger sista handen vid det. 

 Thorsten skickar det till styrelsen för korrekturläsning som därefter  ger synpunkter  

till Thorsten. 

 Thorsten fixar kopiering. Hur många ex. skall vi ha? 

 Vem hämtar de kopierade programmen? 

 Thorsten beställer adressetiketter. 



 Berit och Pelle svarar för brevutskick. 

 Thorsten för e-posten. 

 Utskick kring midsommar. 

 

§ 62 Medlemsregister 

Ingen rapportering eftersom Thorsten inte var närvarande. 

 

§ 63 Hemsidan 

Anders Kinch informerade om att Hemsidan fortfarande inte fungerade tillfredsställande. 

 

§ 64 Sommarfest 

Genomgång och slutplanering av sommarfesten den 14/6 kl.16.00 på Annies gård. 

 

§ 65 Kulturskolan 

Inger Edling rapporterade ifrån kontakten med Christer Skog på Kulturskolan ang. deras 

möjlighet att uppföra en julkonsert för SPF Kvarnen. Detta skulle först vara möjligt efter den 

15/11 och då på en torsdags kväll eller lördag, alternativt söndag. Konserten skulle vara 20-25 

minuter lång och de medverkande skulle vara de äldre eleverna. Kostnad: ca 3000 kr. totalt 

för en konsert. 

Beslut: Att lämna återbud p.g.a. kostnaden och tidpunkten. 

 

§ 66 Hallandiaorkester  

Hans Emanuelsson informerade om en inbjudan om underhållning som kommit ifrån 

Hallandiaorkestern. Pia Flodin kontaktar Carl-Axel Sjögreen, medverkande, för information. 

 

§ 67 Övrigt 

Vinprovning. Förslag på att vinprovning borde ingå i höstens program. Vi undersöker 

möjligheten att hitta lämplig cirkelledare. 

Rapport ifrån Samrådsgruppen. Hans Emanuelsson och Inger Engstrand informerade om hur 

de uppfattar  gruppens arbete i förlängningen gentemot SPF:s roll kontra PRO:s roll i KPR. 

Diskussion och åtgärd skall vidtagas. 

 

§ 69 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till de 3 juli kl 13.00 på Livbojen. 

Huvudsakliga ärendet blir planeringen av Hälsodagen. 

Britta Lindgren och Birgit Sjöholm skall deltaga. 

Fikat svara Anders Kinch för. 

 

§ 70 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2017-06-07 

 

 

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

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

 


