
Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för SPF Seniorerna, 

Kvarnen, på Livbojen den 15 augusti 2017. 

 

Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Berit Wiklund, Pia Flodin, Anders 

Kinch, Torsten Gantén.  

Frånvarande med giltigt förfall: Inger Engstrand.        

§ 82 Sammanträdets öppnande      

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 83 Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 84 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

Av protokollet från Samrådsgruppens sammanträde i juli framgår att man diskuterat den 

kommande pensionärsmässan på Halmstad Arena samt planerar ett möte mellan 

pensionärsorganisationerna och politiker i november på Stadsbiblioteket. 

 

§ 85 Ekonomi 

Inget nytt att rapportera. 

 

§ 86 Programmet  

Programmet för hösten är utskickat på mail till dem som anmält en mailadress och i brev till 

övriga.  

Stellan Eriksson, en av föreläsarna på månadsmötet i september, vill vara på Äldreboendet i 

Harplinge, eftersom det underlättar när han, m fl., ska berätta hur ett äldreboende blir till. 

Inger får i uppdrag att höra med Äldreboendet om det är möjligt att vara där. Likaså tillfrågas 

köket om de kan hjälpa till med kaffet.  

Tågdagarna i Landeryd har ställts in vilket innebär att vår planerade resa dit inte blir av.  

 

§ 87 Medlemsregistret 

Fortfarande problem med medlemsregistret även om det har varit relativt lugnt under 

sommaren. Medlemmarna har fått medlemsförteckning som pdf fil. 5 personer har trots 

påminnelse inte betalat och kommer att tas bort från vår förening. Något oklart hur 

medlemsutvecklingen är både för vår förening och för andra inom Hallandsdistriktet.  

Det kommer att bli en ny utbildningsomgång för förtroendevalda i höst.  

 

§ 88 Hemsidan 

Det finns reportage från aktiviteter inlagda och några är på väg in. Upplyses om att 

medlemmarna kan ändra sina kontaktuppgifter under rubriken Mina Sidor. Justeringar går då 

direkt in till medlemsregistret. Detta ska vi upplysa om på ett medlemsmöte.  



§ 88 Lunch för 85 + 

Inbjudan till lunch för våra 85+ på Kvibille Värdshus den 29 augusti kl 12.30 har skickats ut. 

Sista anmälningsdag är 20 augusti.  

 

§ 89 Hälsodagen 

Vi kommer att vara på Äldreboendet i Harplinge. Programmet finns på Hemsidan.  

 

§ 90 Inbjudan till utbildning om läkemedel och fallskador 

Det ska bli en landsomfattande utbildning på fyra platser i Sverige under hösten. Vi frågar 

hälso- och hörselombudet om de vill delta. Finns möjlighet att delta i Malmö 8 november eller 

i Göteborg 14 november. Svar om deltagande senast 1 oktober. 

 

§ 91 DM 

DM i golf äger rum 29 augusti i Kungsbackaområdet, Förbundsmästerskap spelas i Karlstad 

24-25 augusti. 

DM i bridge anordnas i Falkenberg 1 september. 

 

§ 92 Övriga frågor 

NTF anordnar kurs/information om äldre och trafik. Vi frågar om trafikombudet vill delta.  

Studiecirkeln om trafik som trafikombudet ska leda är klar och börjar 8 september. 

Samrådsgruppen har möte 15 augusti för att diskutera pensionärsmässan och mötet med 

politikerna i november. 

Pia har varit i kontakt med Hallandiaorkestern och får i uppdrag att boka in dem till mötet 12 

mars 2018.  

Inger föreslår att vi skall göra en förteckning över vilka rutiner som gäller för vår förening.  

 

§ 93 Fotografering 

Vi blir fotograferade så att foton på styrelsen kan läggas upp på hemsidan. 

 

§94 Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde blir 25 september kl 0900 på Livbojen. 

 

§ 95 Kaffe 

Torsten Gantén tar med kaffe till nästa sammanträde. 

 

§ 96 Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse 

 

 

Haverdal 2017-08-15 

 

 

………………………………. ……………………………….. 

Hans Emanuelsson, ordförande Inger Edling, tf sekreterare  


