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Protokoll Nr 6 § 78 - § 93 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 18-10-11    

 Plats: Ådalskyrkan    

 Närvarande: Björn Nylén,  31 damer och 24 herrar.    

 §   78 Vice ordföranden hälsade alla välkomna till dagen möte. Hon välkomnade 

särskilt Jonny Karlsson som skulle berätta om lille Mads snapphane. 

   

 §   79 Kören underhöll oss med några fina sånger under ledning av Elsa Jeppsson.     

 §   80 Inga informerade från senaste KPR-mötet där KABO gav information om 

planerade byggande av trygghetsboenden i olika delar av Karlshamns kommun. 

KPR har framfört önskemål om att fler sittplatser sätts ut på gator och 

cykelvägar. Likaså har KPR önskat fungerande porttelefon vid det särskilda 

boendet på Gustavsborg så att besökanden kan komma in. Protokollen från KPR 

finns på 

http://www.karlshamn.se/Karlshamn/Paverka/Politik/Namnder/Kommunala-

Pensionarsradet/ 

   

 §   81 Christin informerade om de fina framgångarna för föreningens olika boulelag och 

att den stora pokalen nu står permanent i inomhus-boulelokalen eftersom  

Mörrum har vunnit tre år i rad. Det finns plats för fler som vill spela boule. 

   

 §   82 Nu hälsades Jonny Karlsson välkommen att berätta om lille Mads. Det var 

intressant att höra honom berätta. 

   

 §   83 Månadens sponsorer är Bio Metropol och Konsum Mörrum.    

 §   84 Vi har promenad den 22 okt. Denna vandring passerar Seniorernas Hus där vi 

intar vårt fika. 

   

 §   85 Meddela Inga om ni har bytt eller ändrat mailadress.     



 

 

2 

 

 §   86 Följ oss på Facebook där kommer det in bilder och mycket annat.    

 §   87 Vi hade styrelsemöte den 9 okt. Nästa styrelsemöte blir den 20 nov. På detta 

möte  ska vi ta en första fundering på hur vi ska hantera framtida inträde till 

möten och hur man ska betala lotter när medlemmarna ej har kontanter med. 

   

 §   88 Ekonomin är god i föreningen.    

 §   89 Vi är nu 184 medl. Vi behöver hjälp med att skaffa fler medl., optimalt är mellan 

200 – 210 medl. 

   

 §   90 Vi behöver hjälp i köket i nov., lista cirkulerar.    

 §   91 Nästa möte är den 8 nov. med föredrag av Edna Alsterlund Tema erfarenheter av 

demens hos äldre. Edna var anhörigvårdare i 10 år till Ingmar Johansson, WM-

mästare i boxning. 

   

 §   92 Ordföranden tackade Jonny Karlsson för ett givande föredrag.    

 §  93 Samkväm med kaffe och gott bröd och mycket prat innan vinsterna i lotteriet 

drogs och därefter påminde ordföranden om kommande aktiviteter och avslutade 

mötet. 

   

   

Vid protokollet 

   

      

                                                    

                                                         

  Kerstin Karlsson Sekr.                                         Björn Nylén Ordf.    

      

      

 


