
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Kvarnen 

på Livbojen den 13 december 2017 

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

Pia Flodin, Torsten Gantén 

Frånvarande giltigt förfall: Anders Kinch 

 

§ 148 sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 149 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 150 Föregående protokoll 2017-11-22 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 151 Utskick av handlingar 

Handlingarna inför årsmötet genomgicks och vissa justeringar gjordes. Därefter klart för 

tryckning och utskick. 

 

§ 152 Ekonomi 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultat och - Balansrapport för perioden 1701-1712 

som var u.a. Beslut: Att godkänna rapporten. 

 

§ 153 Medlemsregister, medlemsstatistik 
Genomgång av SPF Seniorerna Hallandsdistriktets medlemsutveckling. Ungefär hälften av  

föreningarna har tappat få eller flera medlemmar. Totalt har distriktet ökat med 124 med- 

lemmar. Halmstad kommun har en ökning med 2 medlemmar, varav SPF Tylövännerna, 

Snöstorp och Kvarnen bidragit med 7, 40 resp.11 nya medlemmar. 

SPF Kvarnen har dags dato 524 betalande medlemmar + ytterligare 10 fakturerade, vilket  

gör 534 medlemmar. 

 

§ 154 Hemsidan  
Fin och uppdaterad. 

 

§ 155 Datum fester 

Datum och bokningar klara. 

 

§ 156 Torsten, resa 

Torsten informerade om olika förslag ang. resan till Helsingör, som skulle kunna vara aktuell 

framåt vårkanten. 

Torsten föreslog vidare att vi skulle kunna resa "I Kamprads fotspår", till Linnés Råshult och  

Ljungbergsmuseet. Återkommer. 

 

 

 



 

 

 

§ 157 Övrigt 

Anders Kinch har skickat ett förslag om att vi borde prenumerera på Senioren till  

   Vårdcentraler och liknande inom vårt föreningsområde.  

  Vi anser att detta är ett bra förslag och skall be Anders kolla om inte Distriktet kan stå för 

kostnaderna, då deras budget är mycket god. 

 Torsten skriver in föreningsprenumerationerna i medlemsregistret. 

 

 § 158 Nästa sammanträde 

 Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 17 januari 2018 kl.09.00 på Livbojen. 

 Berit Wiklund ansvarar för kaffet. 

  

 § 159 Sammanträdets avslutning 

 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

  

 Haverdal 2017-12-13 

  

 

 ………………………………..  …………………………… 

 Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 

  

 

 

 

 

 

 

 


