
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 4 juni kl. 9 hos Bert-Inge Bertilsson

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

§ 64/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 65/18 
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge.

§ 66/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 67/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 68/18
Rapporter
Ordförandedag har hållits på Katrineberg, Bert-Inge och Christer deltog. 
Ämnen som diskuterades:
integration i Hylte
höstens valarbete skall följa de direktiv som antogs på stämman
GDPR vi skall göra analys och dokumentation om behov finns
arkivering kan ordnas i Varberg el. Halmstad för ca 300 kr/löpm./år ev. på kommunarkivet i Laholm
protokoll skall om möjligt läggas på hemsidan
kontroll att förbundet har rätt namn på föreningarna

§ 69/18
Skrivelser
Underhållning div. erbjudanden har kommit men de är inte intressanta just nu

§ 70/18
Aktiviteter
Motionsdans i Fågelsång, vi var ansvariga 21 maj och då kom ca 90 betalande. Senaste måndagen 
kom 107 betalande. 
Allsång vid Nebotornet blir den 1 augusti. Warringer har ej möjlighet att leda sången. Majlis 
kontaktar Gubbröran för ev. medverkan, alternativ är att tillfråga Anders Agerström. Ulla frågar 
Gert B om tält och tar med 2 bord med dukar till lotteriet. Ulla annonserar för 89,- i HP 
Föreningsaktuellt samt LT kommunutgivning till ungefär samma pris som föregående år. Införes  i 
HP Almanackan och LT Händer idag. Inger ordnar lotter och  lotterivinster. Samling 16.30, start 
18.00. Lennart och Bert-Inge hjälper till med tältuppsättning när Gert kommer med tältet.   
Temadag  Åke Sjö och Berthil Andreasson samt  Helene Andersson klara. Elvis4Ever samt 
eventuellt bröderna Pålsson medverkar. Tyst minut skall hållas för Johannes Brost. Hishult ansvarar 
för fika och Sydhalland för lotteriet. Dukning som tidigare år. 



Sockenresa 7 augusti ordnas av Ränneslöv-Ysby, planering pågår.

§ 71/18
Hemsidan och Miriam
Lennart har varit i Stockholm på genomgång.

§ 72/18
KPR
Inget nytt.

§ 73/18
Övrigt
Damresa Inger, Ing-Lis och Majlis lägger upp program med hjälp av Mona. Inger är 
sammankallande. Förslag finns på Birgit Nilsson Museum och Valhall Ängelholm. 
Herresa ordnas av Lennart och Sven som tidigare. Förslag finns på Smålands Bil-, Musik och 
Leksaksmuseum i Rydaholm. 

§ 74/18
Föreningsguiden
Sista avsnittet behandlas, ytterligare genomgång till hösten.

§ 75/18
Nästa möte
Nästa möte hos Majlis den 6 augusti kl. 9.

§ 76/18
Avslutning
Mötet avslutas och Bert-Inge tackas för god frukost.

…........................................................................... …........................................................................
Anita Ingvarson ordf. Ulla Nilsson sekr.

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


