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Protokoll Nr 4  § 55  –  65   fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Mörrum  

Dag: 2018-05-17    

Plats: Ådalskyrkan    

Närvarande: Caccccccccccc  30 medlemmar    

 

§ 55 

 

Ordföranden hälsade alla trogna välkomna, särskilt välkomnade 

han två nya medlemmar och dagens underhållare Emil Ny. 

   

§ 56 Medlemsantalet är 187 st., nya medlemmar är välkomna.    

§ 57 Månadens sponsorer är Ljungsleds och Svängstakrogen.    

§ 58 Senaste styrelsemöte var den 8 maj och nästa blir den 21 augusti. 

Programkommittén har möte den 5 juni. En stor del av styrelsemötet gick åt 

att sätta sig in i de nya GDPR-reglerna som träder i kraft 25 maj. Rensning 

av vår webb har gjorts och en blankett för godkännande av publicering 

framtagits och börjat användas. 

Vår kassör meddelade att föreningens ekonomi är god. 

   

§ 59 Utbildning i sociala medier: Första kursomgången fungerade bra, 

andra ej p.g.a. tekniska problem och ändring av kursdag. Därför 

kommer de i andra kursgruppen få ett uppföljningstillfälle till hösten 

på Vuxenskolans bekostnad. 

   

§ 60 Gymnastiken och Linedance har sommaruppehåll, promenaderna ett 

tillfälle kvar innan sommaruppehåll. Boulen håller på hela året runt. 

   

§ 61 Ett antal teckningslistor cirkulerar under dagens möte: 

 Utflykten till Bjärehalvön 8 juni, 45 anmälda, max 49 personer. 

Glöm ej betala resan senast 24 maj. 
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 Anmälan till Yngve Gustavssons föredrag i Bellevue, Karlshamn 

31 maj, gratis men föranmälan måste göras senast 17 maj. 

 SPF går för världens barn. 

 Vår sommarfest i Forneboda klubbstuga 12 juli, sista 

anmälningsdag 6 juli. 

 Distriktets sommarfest i Mörrums Folkets Park 28 augusti, 

kostnad 250 kr 

Uppstartsmötet blir den 6 september, teckningslista/anmälnings-

information kommer. 

Nästa möte är utflykten den 8 juni. 

§ 62 Inga informerade först om Promenera för Världens barn och sen om 

senaste KPR-mötet. Protokollet finns på 

http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Politik/KPR/Protokoll%20KP

R%202018/Protokoll%20från%20KPR%20möte%202018-04-19.pdf  

   

§ 63 Ordförande överlämnade scenen till dagens underhållare Emil Ny som 

sjöng visor av många svenska vissångare, bl a Taube, Hambe, Dan 

Andersson mm. Tillfälle till allsång gavs. 

   

§ 64 Efter den trevliga underhållningen smakade kaffe med bröd bra. 

Därefter lottdragning. 

   

§ 65 Ordförande tackade alla och påminde om alla datum med SPF-

aktiviteter framöver och förklarade mötet avslutat. 

   

     

 Vid Protokollet                           Justeras 

 

 

   

  Kerstin Karlsson                         Björn Nylén    
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