
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 12 oktober 2016 kl. 14.00 hos Bert-Inge Bertilsson

Närvarande
Anita Ingvarson, Bert-Inge Bertilsson, Inger Johansson, Kjell-Yngve och Majlis Kjellson, Mona 
Persson och Ulla Nilsson

§ 100/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 101/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge.

§ 102/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 103/16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 104/16
Rapporter
Medlemsantal är för närvarande 229. 
Filmdagen blev lyckad och 79 personer deltog.

§ 105/16
Skrivelser
Medlemsvärvning pågår, distriktsförslag på tävling med resa som pris. Samrådsgruppen arbetar på 
förslag om informationsdag med gemensam lunch på Gröna Hästen för att värva nya medlemmar. 
Integrations- och föreningsmässa för nyanlända 23 nov. i Laholm, Mona deltar.

§ 106/16
Aktiviteter
Höstfesten 21 okt. har nu 46 anmälda, ev. dukning torsdag kl. 14.00. Majlis ordnar dukar, servetter, 
möbler, drink, läsk och öl m.m. Inger ordnar vinster och blommor. 
Turan allt klart.
Inkontinensdagen allt klart.
Julfesten allt klart.
Kamera och datorköp, Lennart P. och Bert-Inge får i uppdrag att ordna detta.

§ 107/16
Almanackan 
Vi får visningsexemplar 21 okt. och leverans strax därefter.

§ 108/16
KPR
Dialog, ev. dag med föreläsare 2017.



§ 109/16
Hemsidan
Nuvarande stänger ner för inlägg 9 nov. Nya öppnar 1 okt., då bara för läsning ej inlägg. 

§ 110/16
Övrigt
Temadagen  i Fågelsång 2017, Anita försöker få Rogestam som föredragshållare. Torsten Filipsson 
arbetar med att få fram underhållare. Åke och Berthil som förband.
Protokoll på hemsidan ev. innevarande år + hela föregående år. 
Verksamhetsplan, skall ny arbetas på?
Facebook, vi finns med och ev. är det dags att utöka.
Årsmöte 2017, ev. kan Såpas vara aktuella, Majlis ordnar.

§ 111/16
Nästa möte
Nästa möte hos Kjell-Yngve och Majlis onsdagen den 16 november kl. 14.00.

§ 112/16
Avslutning
Mötet avslutas och Bert-Inge tackas för god fika. 

….........................................................................   ........................................................
Anita Ingvarson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

…........................................................................
Bert-Inge Bertilsson justerare

 


