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Protokoll Nr  9 § 117 - 136 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2019-01-10    

 Plats: Ådalskyrkan    

      

 § 117 Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte. Han önskade alla ett fortsatt 

gott nytt år. 

   

 § 118 Han hälsade nya medlemmar välkomna och hoppades att de ska trivas hos oss.    

 § 119 Han hälsade familjen Giselsson välkommen att underhålla oss.    

 § 120 Månadens sponsorer är Monias Fotvård och Stora COOP i Karlshamn.    

 § 121 Aktiviteter enl. program: Årsmöte den 14 februari. På årsmötet ska vi bl. a. 

besluta om framtida medlemsavgifter och om vi ska övergå till cetral uppbörd. Vi 

har inte fått in några motioner till årsmötet. 

   

 § 122 Nästa styrelsemöte blir den 5 febr. kl. 11.00    

 § 123 Ekonomin är god i föreningen.    

 § 124 Boulen pågår för fullt.    

 § 125 Gymnastiken startar den 15 jan.    

 § 126 Promenaderna startar den 25 febr.    

 § 127 Linedansen sätter igång efter juluppehållet.    

 § 128 Kören börjar den 21 jan.    

 § 129 Följ oss på Facebook. Vi är nu 32 i denna grupp.    
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 § 130 Inga informerade om SPF-appen, instruktioner fanns att hämta vid utgången. Med 

den i mobilen får man ett meddelande varje gång SPF Mörrum, Blekingedistriktet 

och SPF centralt lägger upp något på resp webb. 

   

 § 131 Vi är nu 185 medlemmar,vi behöver hjälp att skaffa fler medlemmar, vi bör vara 

mellan 200 till 210 medl. 

   

 § 132 Valberedningens arbete pågår. Bjöörn uppmanade alla att tänka igenom vad man 

kan hjälpa till med och anmäla intresse till valberedningen. 

   

 § 133 Hjälp i köket behövs till februari och mars möten.    

 § 134 Därefter tog Giselssons till orda med sång, musik och bilder om emigration till 

USA. 

   

 § 135  Sen blev det kaffe och goda kakor och dragning på lotteriet.                                                

 § 136 Ordföranden tackade alla för att de hade kommit till dagens möte och förklarade 

mötet avslutat.                                                   

   

                                        

  Justeras 

 

 

 

   

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Björn Nylén ordf.    

 


