
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby

Protokoll
fört vid styrelsemöte 2019-04-09 kl. 14 hos Bert-Inge Bertilsson

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

§ 38/19
Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 39/19
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge.

§ 40/19
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 41/19
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 42/19
Rapporter
Nordfilm har skickat erbjudande om kopiering av videoband. Ej aktuellt.
Katrineberg har haft sammankomst om hälsovård, 10 tips om 10 års längre liv. Ing-Lis och Majlis 
deltog i den givande träffen.
Vårträff för orientering den 1 juni i Slättared, Frillesås. 

§ 43/19
Aktiviteter
Caféträff den 20 mars besöktes av drygt 50 personer. Trevligt föredrag av Kathinka Lindhe.
Distriktsstämma på Katrineberg, Anita avgick ur styrelsen, ny ledamot från Hylte. Vi fick 1.000 kr 
och diplom som pris för medlemsvärvning. Totala medlemsantalet har minskat med 50 i distriktet. 
Vårresa den 2 maj till Skeppshultcykeln, Kallfeldts Läder och påskliljor i Fageråsen ordnas av 
Torsten och Marianne. 82 anmälningar mottagna, väldigt bra. Vi brer frallor med skinka och ost att 
serveras när vi får kaffe och kanelbulle på Skeppshultcykeln. 
Temadag den 21 augusti, Hasse Andersson, Bengt Roslund, Åke Sjö och Berthil Andreasson 
medverkar. Vi ordnar vinster till lotteriet. 
Caféträff 22 maj i Bölarps Hemvärnsstuga kl. 14. Annons 10 maj i HP. Tipsrunda ordnas av Gun. 
Anita beställer 70 kakor av Johannessons. Allan Knudsen underhåller på dragspel. 
Allsång vid Nebo troligen 31 juli. Christer pratar med Mona för kontakt med ägaren Katarina.  

§ 44/19
Boule
Vårpremiär 16 april kl 14. Annonsering i HP 12 april samt Almanackan 16:e april.



§ 45/19
Sockenresa
6 augusti, förslag: drönarflygning kl. 10.30, Hjörnered 11.00, mat på Skogaby Golfbana 13.00, 
trädgårdsvisning med fika hos Berit o Christer Johannesson 15.00. Fortsatt planering på nästa möte.

§ 46/19
Höstfest
i Genevads Folkets hus den 18 oktober. Majlis bokar lokal och kockarna Görild och Margareta, 
Torsten kollar med orkestern Rixons. 

§ 47/19
Övrigt
Vegetarisk matlagningsträff, kopplad till Vuxenskolan, har startats på prov och skall vara tre 
gånger i Göstorp i Ordenshuset för hyra på 200 kr per gång. Deltagarna lagar mat ihop och betalar 
matkostnad och hyra. Vi hoppas på intresse och förhoppningsvis flera träffar. 
Stickträff, kopplad till Vuxenskolan, kommer att vara tre gånger på biblioteket. Vi stickar mjukdjur
som gärna mottages av terapin på Sjukhuset i Halmstad för att lämnas till sjuka barn. SPF Eslöv har
uppmanat till tävling i Senioren och vi vill vara med och tävla och förhoppningsvis nämnas i 
tidningar för god reklam. Vi beslutar bidraga med 2000 kr till fyllning.
Medlemsantalet är nu 239 st, vilket är bra. Bet-Inge skickar även i fortsättningen brev till 65- och 
67-åringar.
KPR inget att behandla denna gång.

§ 48/19
Nästa möte
Nästa möte hos Majlis den 13 maj kl 14.

§ 49/19
Avslutning
Mötet avslutas och Bert-Inge tackas för god fika.

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

…..........................................................................
Bert-Inge Bertilsson justerare

 


