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Protokoll Nr  2 - 2019  § 1 - § 15  fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2019-03-14    

 Plats: Ådalskyrkan    

  50 medlemmar    

  

§  1 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte. 

 

   

 §  2 Han hälsade Marita Gill och Abdallah Hassan Ahmed Hammad välkommen.    

 §  3 Månadens sponsor är Ninas Konditori i Mörrum.    

 §  4 Kören underhöll oss med några fina sånger. 

 

   

 §  5 Ordförande informerade om den kommande resan till Österlen. Teckningslista 

cirkulerar under mötet och Kerstin Fridlund tar emot anmälningar. 

 

   

 §  6 Det nytryckta programmet delas ut idag. De som inte är närvarande får det 

antingen handlevererat av duktiga motionärer i gympagruppen eller per post. 

 

   

 §  7 Alla våra aktiviteter pågår, dvs gymnastik, boule, line-dans och promenader. 

 

   

 §  8 Alla uppmanades att följa SPF Mörrum på Facebook, vi är nu 35 i denna grupp. 

 

   

 §  9 Vi är 179 medlemmar, vi behöver hjälp att skaffa fler medlemmar. Värva dina 

grannar, vänner och bekantar, mun-mot-mun-metoden fungerar bäst. Ta dem med 

på ett möte, första gången betalar man ingen entré. 

 

   

  §  10 Nästa månadsmöte blir den 11 april. Då kommer Anna Deutgen och underhåller 

oss. 

 

   

  §  11 Hjälp i köket behövs till april och majmöten, lista cirkulerar under kaffet.    
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  §  12 Därefter blev det föredrag av Marita Gill och Abdallah. De pratade om projektet 

Seniorer för liv och lust. Meningen med projektet är att sätta guldkant på 

tillvaron för ensamma pensionärer. Deltagarna i projektet kan bokas för 2 h gratis 

samvaro för att göra vad pensionären vill. Det kan vara en promenad, gå och 

handla, baka, gå på bio, dricka kaffe och prata m.m. I Svängsta har man en gång i 

veckan gemensam lunch för de som anmäler sig. Då får de komma till dukat bord 

och gemenskap i stället för att sitta hemma ensamma med matlådan som 

Hemtjänst kommer med. Maten levereras från det kök som lagar åt Hemtjänsten.  

  

   

 §  13 Inga George berättade om bostadstillägg. Pensionsmyndigheten tror att 100.000 

pensionärer kan vara berättigade till bostadstillägg men har inte ansökt om det. 

En tumregel är att om man som ensamstående har en pension efter skatt på 

mindre än 15.000 kr/månad så ska man gå in på www.Pensionsmyndigheten.se 

och göra en testberäkning för att se om man kan får bostadstillägg. Man kan även 

ansöka om tillägget på Pensionsmyndighetens webb eller ringa kundtjänst och få 

blankett skickad till sig. Bostadstillägg kan man få om man bor i villa, hyres- 

eller bostadsrättslägenhet eller vilket permanent boende man har. 

 

Mer information och länkar finns under Nyheter på SPF Mörrums webb. Inga 

uppmanade alla att antingen själva eller be någon man litar på (ex barnbarn som 

brukar vara duktiga på webben) hjälpa till. Har man ingen att be om hjälp, 

kontakta någon i styrelsen. En broschyr från Pensionsmyndigheten delades ut, 

fler finns att få, fråga Inga! 

 

   

  §  14 Sen följde kaffe med goda kakor, tid att samtala och ha det trevligt. Dragning i 

lotteriet gjordes. 

                                                 

   

  §  15 Ordföraren tackade alla för att de hade kommit till dagens möte och påminde om 

nästa månadsmöte. Därefter förklarade han mötet avslutat.    

 

                               

   

  Justeras    

   

 

 

 

Kerstin Karlsson sekr.                                  Björn Nylén ordf. 

   

 

http://www.pensionsmyndigheten.se/

