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Protokoll Nr 11  § 123 – § 128, 2020-01-09 fört vid månadsmöte 

med SPF Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2020-01-09    

 Plats: Ådalskyrkan    

  35 damer och 20 herrar.     

 §  123 Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte och önskade alla en god 

fortsättning på det nya året.  

   

 §  124 Månadens sponsor är Monias Fot och Hälsa i Mörrum     

 §  125 Kören underhöll oss med många fina sånger under ledning av Elsa Jeppsson som 

höll sin avskedskonsert som körledare. Ordförande tackade Elsa för allt arbete 

som hon har lagt ner under åren och överräckte en stor blomsterbukett. 

Björn hade bjudit in pressen och dagen därpå var Elsa på stor bild på första sidan 

i BLT samt 1/3 sida på Karlshamnssidan med bilder och text. 

Därefter presenterades nya körledaren Inga-Lena Johansson som berättade lite 

om sig själv. 

   

 §  126 Kaffesamkväm med goda kakor och mycket prat efter helgerna följde.    

 §  127 Informationen kom efter kaffet denna gång. Ordförande påminde om att 

programförslag tas emot tacksamt och att vi behöver bli fler medlemmar – om 

var och en tar med sig EN person nästa gång skulle vi nå upp till tidigare 

medlemssiffror. 

Följ oss på Facebook, ansök om att bli medlem i den slutna gruppen! Glöm inte 

meddela Inga om ni har ny/bytt E-postadress. 

Gymnastiken börjar vårterminen 21/1-20. 

Valberedningens arbete pågår, hjälp dem och ställ upp för SPF! 
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Nästa styrelsemöte är den 14 januari kl. 11.00. 

Inga informerade från senaste KPR. Perennagården och Solrosens boende har 

flyttats till Östralyckes nya avdelningar. På Solrosen finns nu Korttidsboende 

som flyttat från Persgården. Bl a har man beslutat att vissa handläggare ska flytta 

in på Solrosen för att minska lokalkostnader. 

KPR har flera gånger tagit upp situationen utanför Jössarinken, stigen fram till 

entrén är full av hål och belysning mycket dålig så besökare trillar på väg till 

entrén. Åtgärder har utlovats men inte synts till, så vi tar upp det igen. 

Lottdragningen följde. 

 §  128 Ordförande tackade alla för att de kommit till dagens möte och önskade 

välkommen till nästa möte den 13 februari vilket är föreningens årsmöte och 

entrén/kaffet är gratis. 

   

      

      

  Justeras    

   

 

 

 

 

Kerstin Karlsson sekr.                                  Björn Nylén ordf. 

   

 


