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Protokoll Nr 3  § 36  –  54   fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Mörrum  

Dag: 2018-04-12    

Plats: Ådalskyrkan    

Närvarande: Caccccccccccc  ca 60 medlemmar    

 

§ 36 

 

Vice ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte, särskilt 

välkomnade hon dagens föredragshållare Jan-Olof Nilsson. 

   

§ 37 Inga nya medlemmar idag.    

§ 38   Kören underhöll oss med tre fina sånger av Povel Ramel.    

§ 39 Medlemsantalet är 187 st.    

§ 40 Månadens sponsorer är Ninas Konditori i Mörrum och Mörrums Blommor.    

§ 41 Utbildning i sociala medier har börjat med en andra grupp.    

§ 42 SPF-Mörrum har en egen sluten gruppsida på Facebook. Alla 

uppmanades att söka inträde för aktuell information. 

   

§ 43 Resa planeras den 8 juni med buss till Bjärehalvön med bl.a. besök på 

Birgit Nilsson museet. Med handuppräckning verkade det många som 

var intresserade. Teckningslista cirkulerar idag. Teckna nu eller anmäl 

till Kerstin Fridlund. 

   

§ 44 Inga hade inget nytt från KPR eftersom nästa möte är den 19 april. Hon 

informerade om distriktets dag om boendefrågor 23 april (alla 

intresserade välkomna, anmälan till Inga), kommunens föredrag om 

tillgänglighet 8 maj (gratis) och KPR:s föreläsning med Yngve 

Gustavsson 30 maj. 
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§ 45 Teckningslista till Yngve Gustavssons föredrag i Bellevueparken 

cirkulerar idag. 

   

§ 46 Program för 2018 är tryckt och delas ut idag. Övriga får det per post/ 

handlevererat av promenerande SPF-medlemmar. 

   

§ 47 Kören övar för fullt.     

§ 48 Boulen håller på som vanligt, kommer att delta i DM med 3 mix-lag och 

1 damlag. 

   

§ 49 Line-dansen har gjort sina gånger denna termin.    

§ 50 Promenaderna pågår enligt sitt program.    

§ 51 Gymnastiken håller på april ut.    

§ 52 Nästa möte blir den 17 maj. Då kommer Emil Ny från Mörrum och 

Visans Vänner och sjunger för oss. 

   

§ 53 Därefter tog Jan-Olof Nilsson ”Lucky Strike” över ordet och berättade 

om krigsbarn och krigsbröder från andra världskriget på ett mycket 

gripande sätt. Följdes av kaffesamkväm med goda kakor och 

lotteridragning. 

   

§ 54 Vice ordförande tackade alla för att de kommit och förklarade mötet 

avslutat. 

   

 Vid Protokollet                           Justeras 

 

 

   

  Kerstin Karlsson                         Christin Lindstén    

 


