
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 10 april kl. 9.00 hos Christer Henriksson

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

§ 38/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 39/18
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Christer.

§ 40/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 41/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 42/18
Rapporter
Caféträff  21 mars blev uppskattad och 52 medlemmar deltog.
Hasses loge - resan till Frillesås har 87 anmälda, resterande biljetter har avbeställts. 

§ 43/18
Skrivelser
Äldre i trafiken - kurs ordnas till hösten.
Skarshults slott – inbjudan om besök har kommit.
Cykel och hälsa i centrum – Monark erbjuder föreningarna besök och information.
Folkhälsodag 23 april på Katrineberg, specialpedagog Hugo Tham m fl medverkar. Inger och Ing-
Lis deltar.

§ 44/18
Aktiviteter
Vårfest 20 april, för närvarande 30 anmälda. Underhållarna Lisa Thunberg och Lasse Mårtensson 
kostar 3.000 kr. Dukning 10 april kl. 13. Inga tillfrågas om dukningshjälp. Mona och Lennart ordnar
visor genom Vuxenskolan. Ulla ordnar bingobrickor, Majlis välkomstdrink, Anita kakor, Inger 
lotterivinster, blommor och kaffe. 
Håll Sverige rent – vi ordnar plockning 25 april. Anita hämtar säckar på kommunens förråd, 
annons i HP 13 april. Vi bjuder på grillad korv vid Hantverksladan efter plockning. 
Boule start 24 april kl. 14. Finns med i annonsen om skräpplockning.
Caféträff med tipsrunda 23 maj i Bölarp. Majlis har ordnat underhållning av Lasse Johansson. 
Mona har ordnat så att Bertil Svensson och Cab-Resor talar om resor samt bekostar fikan. Inger 
ordnar lotterivinster och har ordnat representant från kommunen som informerar om vårt nya 
källsorteringssystem, ev. ordnar de frågor till tipsrundan. Mona beställer fikan. 
Temadag Fågelsång – hela programmet ej klart ännu. Ev. medverkar Hasse Andersson, fungerar ej 
detta kommer troligen Minneskvintetten (Pålssons) istället. Samrådsgruppen arbetar med 



programmet.
Motionsdans i Våxtorp t o m  9 april, 42 betalande deltog den dagen. 7 maj start i Fågelsång. Byte 
av ansvarig 18 och 25 juni. Vi byter med Laholm p g a resan. Annons i slutet av april troligen i HP, 
NST och Smålänningen om det går att ordna till rimligt pris.

§ 45/18
Hemsidan och Miriam

  Lennart Persson invald i distriktsstyrelsen och referensgruppen.

  § 46/18
  Rapport från KPR
  Christina Ullman kommer att hjälpa till med rapporteringen.

  § 47/18
  Föreningsguiden
  Två avsnitt behandlas på nästa möte, 1-2 kap.

  § 48/18
  Övrigt
  Medlemmar – 7 nya har tillkommit.
  Tidningen Senioren – samrådsgruppen kommer att ordna distribution till 4 läkarmottagningar och 
1 tandläkarmottagning enligt direktiv från förbundet.

  Miljöpolicy från kommunen -  vi enas om att Mona uttalar sig för oss enligt de åsikter vi 
diskuterade. 

  § 49/18
  Nästa möte
  Nästa möte hos Mona den 14 maj kl. 9.

  § 50/18
  Avslutning
  Mötet avslutas och Christer tackas för god fika. 

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

  …........................................................................
Christer Henriksson

  
 

 




