
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 2019-01-17 kl. 9 hos Ulla Nilsson

Närvarande
Anita Ingvarson, Christer Henriksson, Inger Johansson, Majlis Kjellson, Mona Persson och Ulla 
Nilsson

§ 125/18-19
Mötets öppnande
Ordförande Anita hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 126/18-19
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Christer.

§ 127/18-19
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 128/18-19
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 129/18-19
Rapporter
Julfesten var välbesökt och lyckad.
Ljudanläggningen kommer Bert-Inge att hjälpa till med.
Motionsdansen den 27 december lockade 131 personer och var omtyckt.

§ 130/18-19
Skrivelser
Katrineberg har utbildningen Aktivt Liv – för den som vill ägna sig åt hälsa, idrott och motion 
samt samhälle och idrottsrörelse.

§ 131/18-19
Aktiviteter
Styrelsens arvode är att med respektive äta en måltid per år på något matställe. Ulla beställer 
helgmeny för kr 245 till 12 personer på Hotell Hovs Hallar den 19 januari kl. 12.
Årsmöte den 11 februari kl. 14 på Solhemmet i Veinge. Christer Hjalmarsson underhåller till bilder 
bl.a. från Halland. Lennart ordnar musik till parentationen samt bilder för årsmötet, Mona beställer 
100 semlor hos Johannessons, Inger ordnar vinster till lotteriet, Ulla m. fl. ordnar blommor till 
ledamöter som lämnar någon uppgift samt till Christer Hjalmarsson. Samling 13.00, Majlis lämnar 
kaffe till Solhemmet och inhandlar övriga saker som behövs.
Program för 2019 har tryckts, kompletteras under dagen och lämnas för utdelning. 
Caféträff  20 mars kl 15 på biblioteket i Veinge, Majlis ordnar underhållning av Katinka Linde. 
Tema - erotik, graffiti och sprutande eld – en berättelse i ord och bilder om vulkanen Vesuvius.
Caféträff  22 maj i Bölarps hemvärnsstuga. Anita kollar om Desirée Karlsson från äldrelotsen kan 
komma den dagen.

§ 132/18-19
Hemsidan



Inget nytt.

§ 133/18-19
KPR
Mona har avsagt sig omval och ny representant kommer att väljas på årsmötet. 

§ 134/18-19
Övrigt
4-dagarsresan 24/6-27/6 tillsammans med Veinge Hembygdsförening blir till gamla svenskbygder 
i Tyskland. Anmälan fr.o.m. 25 februari kl. 9 t.o.m. 25 mars till Gert Bengtsson på tel. 60089. Pris 
kr 5.200, Tv-kände Bertil Svensson finns med som ciceron. Annons i HP under Föreningsaktuellt.
Veinge Bibliotek för caféträffar, Mona bokar lokalen för träffar 20 mars, 2 oktober och 4 december.

§ 135/18-19
Nästa möte
Nästa möte blir konstituerande möte efter årsmötet den 11 februari.

§ 136/18-19
Avslutning
Mötet avslutas och Ulla tackas för god fika. 

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

…......................................................................
Christer Henriksson justerare


