
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 11 september 2018 kl 9 på Gullbrannagården

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

§ 89/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 90/18
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Mona.

§ 91/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 92/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 93/18
Rapporter
Ekonomin är bra. Kr 15.000 i överskott på temadagen. Helén Andersson kostade kr 3.500 + kr 600 
för böcker och Minneskvintetten kr 11.000.  
Hittills har 28 personer betalat till damresan.
65-åringar – åtta brev är på väg ut. Vi går nu över till central uppbörd och inbetalningar från  1 
oktober gäller även för nästa år.
Motionsdanserna har varit välbesökta i sommar. Troligen har ökad affischering hjälp till. 
Filmdagen har nu 84 anmälda. Enligt Lars B kan vi ta emot max 100 personer, Gröna Hästen klarar
inte att servera flera.
Distriktet startar ev. ett projekt på fyra år om vårdcentraler. Anita skall med till Jönköping för att se
om man skall gå vidare med projektet. 

§ 94/18
Skrivelser
Flera förslag till aktiviteter har inkommit, bl.a. från Hallands Skådespelarlag som ger Markurells i 
Wadköping. 

§ 95/18
Aktiviteter
Damresan drygt 30 personer har anmält sig. Vi beslutar att de som kör ersätts med kr 200 per bil, 
föreningen betalar kostnaden. För ”prova på medlemmar” erhålls kr 50 per person från distriktet,  
ytterligare kr 50 när de betalat medlemsavgiften.
Höstfesten maten ordnas av Görild och Margareta. Majlis ordnar matsedeln tillsammans med dem 
och kollar om kalkon är möjligt. Underhållning av Elvis4Ever för kr 5.500. Pris kr 300 per person, 
annons 21 september under Föreningsaktuellt i HP där ev. kalkon anges, Anita kollar om Sven P kan
ta emot anmälningar, max 100 personer, anmälan fr.o.m. 21 sep. Inger ordnar blommor och 
lotterivinster, Majlis ordnar välkomstdrink, dukar m.m. Inga A tillfrågas om hjälp.



Caféträff 3 oktober,  Mona har ordnat så att Jenny Hallengård från Röda Korsets Fritidsbank i 
Laholm kommer och berättar om verksamheten. Även information om Röda Korsets verksamheter i
Veinge och Laholm. Vi ger pengar till Röda Korsets verksamheter som tack. Hans och Mia från 
Folkhälsocentrum kommer och informerar om seniorträning, som tack ger vi dem kaffe att ta med 
hem till personalrummet. Mona beställer kakor från Johannessons, Inger ordnar 10 blommor till 
lotteriet. Vi tar med en kanna kaffe vardera. Samling kl. 14. Annons under Föreningsaktuellt i HP 
den 14 ev. 21 sep. 
Caféträff  5 december,  Anita ordnar så att Desiré Karlsson kommer och berättar om äldrelotsen 
m.m.
Turan 5 november. Kontakt med eventuella underhållare sköts av Lennart och Sven. Annons 
troligen 28 sep. under Föreningsaktuellt i HP. Pris kr 300 per person, max två bussar. Anita frågar 
Sven om mottagning av anmälningar, första anmälningsdag 28 sep. (samma dag som 
tidningsannonsen). 
Julfesten 1 december, Majlis ordnar underhållning. Om möjligt kvinnlig eftersom allsången hade 
manliga sångare. Inger ordnar lotterivinster, annons 26 oktober, maxantal ca 90 personer. Pris kr 
250. 

§ 96/18
Årsplanering
Diskuterades följande, beslut tages senare:
februari  11 Årsmöte ev. med underhållning av Christer Hjalmarsson

Falkenbergsrevyn

mars kreativt skapande
caféträff

april kreativt skapande
ev. vårfest 

 ev. utfärd till Fagerås för att se lökväxter i blom, ev. till Varbergs fästning

maj caféträff

juni långresa tillsammans med Veinge Hembygdsförening

juli sockenresa 
allsång vid Nebotornet

augusti 21 temadag i Fågelsång

september dam- och herresor
kreativt skapande

oktober caféträff
kreativt skapande
filmdag
ev. höstfest 

november Tura (minikryssning)

december julbord
caféträff



Boulespel, motionsdans, studiecirklar m.m. tillkommer.
Sockenresan ordnas av oss, resmål och förtäring diskuteras vidare. 
Temadagen vi ordnar lotterivinsterna.

§ 97/18
KPR
Vid kommande KPR-möte skall sommarpersonalsituationen, servicetjänster, lagen om valfrihet, 
konsumentvägledning, utbildning av sjukvårdspersonal i Laholm m.m. diskuteras. 

§ 98/18
Övrigt
Anita köper in 50 Sverigelotter till vinster i våra lotterier från bouleföreningen i Laholm. 

§ 99/18
Nästa möte
Nästa möte hos Inger den 8 oktober kl. 13.30.

§ 100/18
Avslutning
Mötet avslutas.

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

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


