
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 6 augusti 2018 kl 9 hos Majlis Kjellson

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

§ 77/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 78/18
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Majlis.

§79/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 80/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 81/18
Rapporter
Allsång vid Nebo den 1 augusti lockade ca 100 personer. Underhållningen med Gubbröran var bra, 
vädret var fint, publiken tyckte det var trevligt och uppskattade lotterivinsterna. Mona ordnar 
present till Katarina som äger Nebotornet, eftersom vi får vara där gratis. 
SPF samråd, sockenresa ordnas av Ränneslöv-Ysby den 7 augusti. Hishult ordnar resa för att se 
West Side Story den 7 oktober. Ordförandeskapet inom samrådsgruppen kommer att rotera bland 
föreningarna.  
 
§ 82/18
Skrivelser
Fritidsbanken Laholm drivs genom Röda Korset och tar emot begagnade saker som lånas ut gratis
i max 14 dagar. De tillhandahåller sportartiklar och mycket annat.

§ 83/18
Aktiviteter
Motionsdans i Fågelsång har lockat många dansande under sommaren. Önskemål har framförts om
årsträff eller liknande så att alla dansansvariga vet vad som händer.
Temadagen i Fågelsång den 22 augusti, Helen Andersson kåserar, Åke Sjö och Berthil Andreasson,
Magnus och Martin Pålsson samt Elvis4ever underhåller. Bert-Inge och Christer tar inträde, Ulla är 
reserv. Bert-Inge ordnar stolar och bord från Veinge Hembygdsförening, Torsten F har även erbjudit
sig att köra möbler om behov finns.  Anita, Bert-Inge och Majlis m.fl. hjälper till att ställa i ordning 
på kvällen den 21 aug. kl. 18. På grund av torkan är det svårt med bordsdekorationer så alla 
föreningarna tar med lite var. 
Damresan blir den 13 september. Vävaren i Båstad besöks och de skall ha 300 kr för guidning. 
Afrikahuset besöks och de skall ha ca 400 kr per person för afrikansk lunch, kaffe med bröd, 
filmvisning och föredrag och visning. Information på vår hemsida samt annons i HP under 
Föreningsaktuellt den 10 aug. Resan kostar 500 kr, inbetalning till föreningens bankgiro.   



Samåkning  i egna bilar, 50 kr betalas till föraren. Anmälan till Ing-Lis. Inger sköter betalningarna 
under resan. 
Caféträff i biblioteket på Veingeskolan den 3 oktober. Mona förhör sig med Fritidsbanken och 
Röda Korset om de vill medverka. 
Filmdagen den 15 oktober, vi annonserar i Bjäreliv och i HP under Föreningsaktuellt. Abbafilmen 
Here We Go Again visas och Roy Karlsson kåserar. Pris 230 kr, anmälan till Lars. 

§ 84/18
Nya 65-åringar
Bert-Inge skickar ut brev men har ännu inte fått några svar. 

§ 85/18
KPR
Samling inför au, Karin Hellsten samordnar. Christina Ullman och Mona samarbetar om 
arbetsfördelningen.
Inventering om vårdcentraler pågår, är de bra för äldre? Jönköping gjorde inventering 2017 och 
följer upp 2019.  

§ 86/18
Övrigt
Central uppbörd Vi beslutar enhälligt att SPF Seniorerna Veinge-Tjärby skall ha central uppbörd 
eftersom datasystem m.m. är byggda för detta. Vi får listor så att vi kan följa upp så att vi inte 
tappar medlemmar.  

§ 87/18
Nästa möte
Nästa möte blir på Gullbrannagården den 11 september kl. 9. Bert-Inge bokar. 

§ 88/18
Avslutning
Mötet avslutas och Majlis tackas för god frukost. 

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

…........................................................................
Majlis Kjellson justerare


