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Protokoll Nr  2021-03   § 23 - § 36 fört vid extra månadsmöte med 

SPF Seniorerna Mörrum 

 

 

 Dag: 2021-10-06    

 Plats: Ådalskyrkan    

  Vi var 32 damer och 17 herrar.     

 §   23 Ordföranden hälsade alla välkomna och speciellt välkommen Elisabeth Ahlquist 

från Karlshamns kommun och dagens föredragshållare Pecke Abrahamsson. 

   

 §   24 Månadens sponsor är Ljungsleds Plantskola i Mörrum.    

      §   25 Värvar du en ny medlem får du en lott från både SPF Seniorerna Mörrum och 

Riksförbundet. (När den nye medlemmen har betalt) 

    

 §   26 Medlemsavgift som betalas under oktober-december 2021 gäller för hela 2022.    

 §   27 Lägg in om E-faktura via din internetbank för din medlemsavgift så sparar SPF 

både miljön och portot. Ska göras senast 2021-12-31. 

   

 §   28 Nästa månadsmöte är torsdagen den 14 oktober, dvs nästa vecka då den 

sjungande floristen Roland Johnsson från Asarum gästar oss. Han gör 

blomsteruppsättningar och underhåller med sång. Blomsteruppsättningarna säljer 

han lotter på vid kaffet så ta med pengar så du kan köpa lotter. 

   

 §   29 Några av de som svarade på frågor om studiecirklar har fått ytterligare frågor för 

att vi ska kunna erbjuda så bra kurs som möjligt. Tacksam om du svarar i dag 

eller skickar mig svaren så fort som möjligt. Vi samarbetar med Vuxenskolan när 

det gäller cirklarna. 

   

 §   30 Boulen har kommit igång igen, nästa tillfälle är den 13 oktober och varje onsdag 

därefter. Både nybörjare och inbitna spelare är välkomna. Har du frågor, ställ 

dem till Solbritt Schyberg. 
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 §   31 Kören kommer att fortsätta under ledning av Inga-Lena Johansson.    

 §   32 Line dance återuppstår inte efter pandemin i SPF:s regi.    

 §   33 Sen gick ord och ton till Pecke som berättade om bedrägerier och mycket annat 

varvat med sång och gitarr. 

   

 §   34 Nästa styrelsemöte har vi den 13 okt kl. 10.00.    

 §   35 Därefter kaffesamkväm med hembakade kakor, bakade av Kerstin Karlsson. Det 

kändes att det var både smör och grädde i, alla lät sig väl smaka. 

   

 §   36 Efter lottdragningen tackade ordföranden alla för att de hade kommit och hon 

tackade Pecke för en givande information om alla bedrägerier som förekommer i 

vårt land och förklarade mötet avslutat. 

   

  Vid protokollet:                                            Justeras:    

                                    

      

  Kerstin Karlsson sekr.                                  Inga George ordf.    

 


