
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 16 november 2016 kl 14.00 hos Kjell-Yngve och Majlis Kjellson

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

§ 113/16
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 114/16
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Kjell-Yngve och/eller Majlis.

§ 115/16
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 116/16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 117/16
Rapporter
Höstfesten blev lyckad och gick jämt ut ekonomiskt.
Turan blev lyckad och gav ett litet överskott.
Regionpensionärsrådsdag i Varberg, Mona deltog. Martin Bergö höll intressant föredrag om bl.a.  
antioxidanter.
Journaler kan numera läsas på nätet.

§ 118/16
Skrivelser
Medlemsvärvning pågår, Sverigelott erhålls då ny medlem värvats. Anita tar med till distriktet att 
det är viktigt att arbeta för att behålla befintliga medlemmar samt att inte större presentkort o.d. 
delas ut som priser då detta kan få negativ klang bland befintliga medlemmar. Vi har nu 233 
medlemmar.

§ 119/16
Aktiviteter 
Julfesten har nu 86 anmälda. Musikerna Kerstin och Inga-Britt Johansson spelar 16.00-16.30 samt i
pausen mellan gröt och kaffe. Dukning kl. 9 på förmiddagen. Majlis och Kjell-Yngve ordnar 
blommor, servetter (viks troligen av Anita), mandel, russin, must, öl och vatten. Inger och Anita 
ordnar övriga vinster till lotterierna.  Mona ordnar alkoholfritt vin.
Caféträff 7 december, Inger ordnar blommor till lotteri och föredragshållare Hamrén. Annons i HP 
25 nov. samt händer idag i HP och LT.
Motionsdans i Våxtorp 19 dec., troligen kommer Mona och Lennart, Majlis och Kjell-Yngve samt 
Ulla och Ingemar att närvara. Om möjligt serveras glögg och pepparkakor till alla.
Kamera har inte inköpts ännu, ej bestämt vilken som blir bäst för oss.



§ 120/16
Almanackan
Klar till försäljning, 60 kr per styck. Vi säljer bl.a. på julfesten.

§ 121/16
KPR
Översyn av behov, ev. minimiantal per månad, viss ändring kommer troligen att ske. Fortbildning 
av undersköterskor aktuellt. Nytt ämne för mässa skall tagas fram.  

§ 122/16
Hemsidan
Start för nya hemsidan 1 dec., Bert-Inge och Ulla på kurs i Halmstad 17 nov. 

§ 123/16
Övrigt
Årsmötet annonseras ut på hemsidan 2 januari samt i HP 3 feb.
Sponsorer för 2017, nuvarande kontaktas av Bert-Inge. 
Program för 2017 skall förses med motiv, Gert Bengtsson el. Berit Johannesson kontaktas av Anita.

§ 124/16
Nästa möte
Nästa möte på Veinge Bibliotek 7 dec. kl. 13.

§ 125/16
Avslutning
Mötet avslutas och Kjell-Yngve och Majlis tackas för god fika. 

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

…...........................................................................................................................................................
Majlis Kjellson och/eller Kjell-Yngve Kjellson                 

 


