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Protokoll Nr  2019-03  § 16 - § 34  fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2019-04-11    

 Plats: Ådalskyrkans café    

 Närvarande: 

 

36 damer och 14 herrar.    

 § 16 Ordföranden kunde inte närvara vid mötet, då han hade skadat sig. Inga George 

fick ta över istället. 

   

 § 17 Hon hälsade alla välkomna och speciellt Anna Deutgen att underhålla oss med 

sång och musik. 

   

 § 18 Månadens sponsorer är Moveus Färghandel och Mörrums Blommor.    

 § 19 Resan till Österlen är fulltecknad. Väntelista finns om någon blir sjuk och inte 

kan följa med. 

   

 § 20 Inbjudan från distriktet har kommit till en kost och hälsodag den 23 april, 

anmälan till Inga. 

   

 § 21 Ekonomin är god i föreningen.    

 § 22 Boulen pågår för fullt.    

 § 23 Gymnastiken har terminsavslutning den 16 april.    

 § 24 Promenaderna är igång, vissa ändringar p.g.a. den tidiga blomningen, titta alltid 

på SPF-webben för uppdaterat program. 

   

 § 25 Linedansen är igång.    

 § 26  Kören övar för fullt till kommande möten.    

 § 27 Glöm inte meddela nya/ändrade adressuppgifter inklusive E-post.    
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 § 28 Följ oss på Facebook. Vi är nu 35 i denna grupp.    

 § 29 Vi har 179 medlemmar. Vi behöver hjälp att skaffa fler medlemmar. Ta med dig 

granne/vän/släkting, första gången går man in gratis. Just nu pågår en 

medlemsvärvartävling, man kan vinna resa, övernattning och delta i förbundets 

jubileum, läs mer på webben. 

   

 § 30 Nästa månadsmöte blir den 9 maj. Då kommer Ingmar Skogar och visar bilder. 

Ämne: ” Skåne i mitt hjärta”. 

   

 § 31 Nästa styrelsemöte blir den 7 maj. Har du något som du vill styrelsen ska ta upp, 

tala med någon i styrelsen.                                           

   

 § 32 Anna Deutgen övertog scenen och underhöll oss med idel öronkarameller. Hon 

har en underbar röst och framförde sitt program av sång, musik och trevligt prat 

emellan. Applåderna lockade fram ett extranummer.  

   

 § 33 Mötet fortsatte med kaffesamkväm och lottdragning med många fina vinster.                                  

 § 34 Inga tackade alla som kommit, påminde om nästa möte och avsluta detta 

månadsmöte. 

   

      

  Justeras:    

   

 

 

 

Kerstin Karlsson, sekr.                               Inga George, ersättare för Björn Nylén 

   

 


