
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 2019-03-15 kl. 14 hos Christer Henriksson

Närvarande
Christer Henriksson, Bert-Inge Bertilsson, Anita Ingvarson, Majlis Kjellson, Torsten Martinsson, 
Gun Pehrsson och Ulla Nilsson

§ 28/19
Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 29/19
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Anita.

§ 30/19
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 31/19
Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte, årsmötesprotokoll och  protokoll från konstituerande möte 
godkännes.

§ 32/19
Rapporter
Samrådsmötet 12 mars, rapporterades att Hasse Andersson, Åke Sjö och Berthil Andreasson och 
ev. Bengt Roslund kommer att uppträda på årets temadag den 21 augusti.
Filmdagen blir den 10 oktober, film bestämmes senare. 
Hallandsdistriktet firar 80 år och ev. kommer det att bli festligheter på Liseberg. Alla föreningar 
skall bjuda sina medlemmar på tårta.

§ 33/19
Aktiviteter
Caféträffen 20 mars på biblioteket i Veinge, Majlis har kontaktat Kathinka Lindhe som kommer att
hålla föredrag om vulkanen Vesuvius för kr 2.000. Kakor har beställts av Berit och Christer 
Johannesson. Vi tar med en kanna kaffe vardera. Majlis ordnar övrigt till kaffet. Anita ordnar 
lotterivinster. Bert-Inge ordnar filmduk m.m.
Vårresan 2 maj har hittills 72 anmälda och två bussar bokas av Torsten. Pris kr 400, annons har 
funnits i HP under Föreningsaktuellt och på vår hemsida. Besök görs på Skeppshultcykeln där vi 
även bjuds på fika, Kallfeldts läder och i Fagerås där vi tittar på miljontals påskliljor och äter 
våfflor. Lunch intages i Gislaved. 
Caféträffen 22 maj i Bölarps Hemvärnsstuga, Gun ordnar tipspromenaden. Anita har bokat Desirée
Karlsson från äldrelotsen på Laholms kommun. Allan Knudsen kontaktas för underhållning. 
Sockenresan skall vi ordna i år. Funderar på förslag till nästa möte.

§ 34/19
KPR
Inbjudan till KPR-dag den 10 april, Christina Ullman och Marianne Martinsson deltar. 



§ 35/19
Övrigt
Distriktsstämma den 3 april. Christer, Bert-Inge, Ulla och ev. Gun deltar. Från distriktet finns 
Anita och Lennart med.
Medlemsantalet är nu 243 st och vi kommer att få kr 1.000 i värvningspris. 
Allsång vid Nebotornet. Christer kontaktar Mona så att vi kan boka som tidigare. 
Boulestart eventuellt den 23 april. 
Skrivelser med erbjudande från Milda Makter, Nu är det gott att leva, Guys Dolls.
Höstfest förslag på orkester BH-bandet, Bertil Schough och Håkan Runevad. Gun kollar.
Skräpplockning – vi beslutar att göra uppehåll i år eftersom så få velat vara med och plocka. 

§ 36/19
Nästa möte
Nästa möte blir hos Bert-Inge den 9 april kl. 14.

§ 37/19
Avslutning
Mötet avslutas och Christer tackas för god fika.

….................................................................... ….....................................................................
Christer Henriksson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

….....................................................................
Anita Ingvarson justerare


