
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 6 november 2018 kl 9 hos Anita Ingvarson

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

§ 112/18
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 113/18
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Majlis.

§ 114/18
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 115/18
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes med ändring i § 107/18, underhållarna på julfesten heter 
Ann-Margret & Inger och deras arvode är kr 1.100 + reseersättning.

§ 116/18
Rapporter
Höstfest omtyckt och gick ekonomiskt ihop. 
Turan omtyckt och även den gick ihop. Tyvärr inträffande en medicinsk incident men utgången var 
positiv.
Uppspelning har Inger, Majlis och Bert-Inge varit på. Fanns en del bra bland det som spelades upp.

§ 117/18
Skrivelser
Stadgeändringsförslag från Västra Götaland. Förslaget gällde medlemsskap, avgifter m.m. samt 
kongress vart 4:e år istället för som nu vart 3:e år. 

§ 118/18
Aktiviteter
Julfesten Majlis ordnar glögg, pepparkakor, mandel, russin, muggar, dukar, servetter, och dricka. Vi
träffas för dukning kl 9, Inger ordnar blommor och vinster till lotteriet. 
Caféträff i december flyttas på grund av annat populärt arrangemang samma dag. Ulla sätter in 
annons under Föreningsaktuellt i HP om att träffen är flyttad och att vi återkommer med ny datum, 
ev. januari. 
Årsmöte underhållning av Christer Hjalmarsson. Majlis ordnar, även kakor och lokal. 
Vårfest eller endagsresa vi kollar på julfesten. Förslag att åka till Fagerås och se på blomning av 
lökväxter. Vanlig blomningsperiod 25/4 – 12/5. Ev. även till Svenska Amerikalinjen eller Grimeton. 
Motionsdans 27 dec. i Våxtorps Bygdegård, annons storutdelning i HP under november.
Motionsdanser 2019 Torsten Filipsson har bokat klart. 
Kreativt skapande 2019 blir 6 och 27 mars, 10 april, 23 oktober, 6 och 27 november. 



§ 119/18
Bordsplacering på fester
Ej möjligt för närvarande.

§ 120/18
Reseansvarig
Sven Pettersson vill sluta som reseansvarig och vi funderar på ersättare.

§ 121/18
KPR
Christina vill sluta som ersättare.

§ 122/18
Övrigt
Falkenbergsrevyn med mat på Kvibille Gästis. Annons i HP 9 nov.
Filmdagen lockade 103 betalande, väldigt bra.

§ 123/18
Nästa möte
Nästa möte hos Ulla 11 dec. kl 9.

§ 124/18
Avslutning
Mötet avslutas och Anita tackas för god fika. 

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

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


