
SPF Seniorerna Veinge Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 17 januari 2017 kl. 14.00 hos Inger Johansson

Närvarande
Anita Ingvarson, Bert-Inge Bertilsson, Inger Johansson och Ulla Nilsson

§ 135/16-17
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 136/16-17
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inger.

§ 137/16-17
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 138/16-17
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 139/16-17
Rapporter
Motionsdans i Våxtorp 27 december besöktes av 89 personer. 
Laholms kommun inför ny rutin om e-post.

§ 140/16-17
Skrivelser
Medlemsvärvning tillsammans med andra föreningar kan ej ordnas för närvarande då vi inte kan få
fram underlag. Vi har nu 234 medlemmar.
Resa erbjuds av Ölvemarks till Prag 9-12 mars.

§ 141/16-17
Aktiviteter
Årsmöte 13 februari kl. 14.00, Solhemmet bokat. Kaffe inköps, 2 paket till Solhemmet. Anita kollar
om Johannessons har möjlighet att baka fastlagsbullar. Blommor, kaffe, choklad m.m. till lotteriet 
samt buketter eller blomma till avgående ordnas av Inger. Underhållning av Såpas. Annons i HP 
Föreningsaktuellt 3 feb. samt i HP almanackan och LT händer idag. 
Caféträff 22 mars på Veinge Bibliotek. Vi hjälps åt att tänka ut lämplig föredragshållare. Ev. 
försöker vi få Stellan Sturesson eller Inge Henriksson att medverka.
Årlig ersättning till styrelsen lunchbuffé à kr 175,- bokas av Ulla på Sand i Båstad den 8 el. 10 
februari. 

§ 142/16-17
Hemsidan
Hemsidan och Medlemsregistret har för närvarande begränsad funktion. Arbete pågår febrilt. 

§ 143/16-17
Övrigt
Boulespelansvaret lämnas av Ingvar Arvidsson, Per-Gunnar Andersson och Nils Jansson 



efterträder. 
Revision har gjorts och räkenskaperna har godkänts utan anmärkning. 
Vandring kommer att ske sista måndagen i varje månad. Läggs in i HP, almanackan, för tiden 
januari-juni.

§ 144/16-17
Nästa möte
Konstituerande möte på Solhemmet 13 februari efter årsmötet.

§ 145/16-17
Avslutning
Mötet avslutas och Inger tackas för god fika.  

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

….....................................................................
Inger Johansson justerare


