
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 14 maj kl. 9 hos Mona Persson

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

§ 51/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 52/18
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 53/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 54/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 55/18
Rapporter
Ekonomin är bra., ca kr 80.000 finns på konton. Arrangemangen är för det mesta självbärande. 
Miljöpolicy i kommunen – vi skall få yttra oss och påverka.

§ 56/18
Skrivelser
GDPR  – nyhetsbrev från förbundet. Lennart åker till Stockholm och får information och 
utbildning.

§ 57/18
Aktiviteter
Caféträff  23 maj i Bölarp – Bertil Svensson kommer ca kl. 15. Cab-Resor betalar fikan, beställes 
av  Mona  hos Johannessons. Frågor till tipsrundan klara på kommunen, Eva Aronsson informerar 
ca 30 min. om det nya källsorteringssystemet. Lasse Johansson spelar i kaffepausen, Majlis kollar 
så att han kommer. Inger ordnar blommor till Bertil och Eva, choklad till Lasse samt lotterivinster. 
Bert-Inge och Christer tar betalt för tipsrundan. 
Motionsdans i Fågelsång – Sune och Lennart ersätter idag, den 14 maj, Hedins då de ej kan närvara
på grund av sjukdom. Inger ordnar lotteriringar. Enhälligt beslut på samrådsmöte att vatten och 
muggar skall sättas fram t.e.x. vid ingången till köket. Vi sätter inte ut på borden utan de dansande 
får själv hämta. Önskemål om vatten har framförts av de dansande.  
Allsång vid Nebo flyttas till 18 juli eller 1 augusti på grund av arrangemang i Menlösa, Mona kollar
med Nebotornets ägare. Christer Warringer tillfrågas om att leda allsången. Kolla om vi kan låna 
tält av Skogaby Bollklubb. Fortsatt genomgång nästa möte. 
Temadag i Fågelsång – Torsten Filipsson kollar vidare om artist, Edward C Johansson ev. aktuell. 
Dukning och servering, alla hjälps åt. 
Hasses loge – allt klart, Gunilla och Bert-Inge tar upp betalning.



§ 58/18
Hemsidan och Miriam
Lennart håller i utbildning av nya funktionärer.

§ 59/18
Rapport från KPR
Inget nytt.

§ 60/18
Föreningsguiden
Vi behandlar avsnitt idag och fortsätter nästa möte. 

§ 61/18
Övrigt
Skräpplockning – ungefär 15 säckar insamlades efter plockning i bl.a. Daggarp, Genevad, Veinge 
och Veinge by.
Sockenrunda – Ränneslöv-Ysby planerar.
Damresa – Mona kan tänka sig vara mentor men inte sköta det ensam. Föreslagna mål är Wanås 
Slott ett par mil norr om Kristianstad samt Birgit Nilsson Museum.

§ 62/18
Nästa möte
Nästa möte hos Bert-Inge den 4 juni kl 9.

§ 63/18
Avslutning
Mötet avslutas och Mona tackas för god frukost.

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

…............................................................................
Mona Persson justerare
 

 


