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Protokoll Nr  7. § 94 -  108 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2018-11-08    

 Plats: Ådalskyrkan    

 Närvarande: Björn Nylén,  45 damer och 19 herrar.    

 §   94 Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte. Han hälsade nya medlemmar 

och gäster och speciellt vår föredragshållare Edna  Alsterlund välkommnen att 

berätta om sitt liv med Ingemar Johansson. 

   

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

 §   96 Programmet har kompletterats fram till den 10 jan 2019 med Åke Giselssons trio, 

sång, musik och bilder med tema emigrationen till USA. 

   

 §  97 Berätta för medlemsansvarig, Inga, om ni har ny, bytt eller ändrad mailadress.    

 §  98 Ni kan även följa oss på Facebook.    

 §   99 Nästa styrelsemöte blir den 20 november kl. 11.00. På detta möte ska vi ta en 

första fundering på hur vi i framtiden ska betala lotter och inträde när 

medlemmarna inte har några kontanter. 

   

 §   100 Ekonomin är god i föreningen.    

 §   101 Vi är nu 186 medl.  Hjälp till att skaffa fler medlemmar. Vi behöver vara 200 -

210 medl. 

   

 §   102 Valberedningen håller på för fullt med att rekrytera medlemmar till nya styrelsen 

m.m. 

   

 §   103 Hjälp i köket behövs till januari/februarimötet. Lista cirkulerar idag.    

 §   104 Nästa möte blir den 13 december med julklapps-byte och Lucia med följe.    
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 §   105 Edna Alsterlund som är både författare och föreläsare berättade. Det finns c:a 

180.000 demenspatienter i Sverige, det blir c:a 25.00 nya fall varje år. Hon 

berättade om sitt liv med världsmästaren i boxning, Ingemar Johansson. Livet i 

kändisljuset och livet när Ingemar blev sjuk, sjukdomsförloppet och hur det 

påverkade båda. 2003 placerades Ingemar på ett särskilt boende när hon inte 

kunde sköta honom hemma längre. 

   

 §   106 Därefter blev det kaffe med goda kakor och lotteridragning.    

 §   107 Ordföranden tackade alla för att de hade kommit hit och ett hjärtligt tack till Edna 

Alsterlund för ett givande föredrag om boxaren Ingemar Johansson och sig själv. 

   

 §   108 Björn påminde om kommande möte och därefter förklarade han mötet avslutat.    

      

   

Vid protokollet 

   

      

                                                    

                                                         

  Kerstin Karlsson Sekr.                                         Björn Nylén Ordf.    

      

      

 


