
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid styrelsemöte 2019-05-10 kl. 14 hos Torsten Martinsson

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

§ 50/19
Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 51/19
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Torsten.

§ 52/19
Dagordning
Dagordningen godkännes.

§ 53/19
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkännes.

§ 54/19
Rapporter
Distriktsmöte har hållits där vårdcentralsutredningen diskuterades.. En grupp på två personer från 
varje kommun skall bildas. 
80-års jubileet den 2-3 sep. på Liseberg blir enbart för ledningen. Arrangemang på Vallarna för 
övriga medlemmar har diskuterats. 
Värvningspremien, 50 kr vid möte och 50 kr då personen blir medlem är kvar under året. 
Erbjudanden om underhållning av DuoKomp och Frödingkvartetten samt modevisning av 
SeniorShop har kommit men är ej aktuellt just nu. 
Vårresan hade 78 resenärer och gav ca 1.600 kr i överskott. Var mycket omtyckt!

§ 55/19
Aktiviteter
Caféträff i Bölarps Hemvärnsstuga den 22 maj kl 14. Gun är klar med tipsrundan, de som är 
förhindrade att promenera kan lösa frågorna i stugan. Pris 20 kr. 
Christina rapporterar från KPR.
Ing-Lis rapporterar från hälsovårdsträffen. Temat där var10 tips om 10 års längre liv vilket bör 
intressera alla.
Desirée Karlsson från äldrelotsen medverkar.
Anita har beställt kakor av Johannessons och ordnar även lotterivinster och blommor.
Allan Knudsen spelar, arvode 1.000 kr. 
Allsång 31 juli vid Nebotornet, Goa Grabbar svarar för underhållningen.
Anita svarar för lotteriet, bokar tält och köper lotteriringar av Gert B. 
Ulla annonserar i HP och ev. LT samt tar med bord till lotteriet. Gun lägger in på facebook.
Temadag i Fågelsång genomgång och fördelning för att få fram vinster till lotteriet. 
Höstfest 18 oktober Rixon spelar för 5.800 kr. Majlis ordnar med matförslag från Görild och 
Margareta. 
Sockenresa ordnar vi den 6 augusti. Förslag på resmål: Drönareflygning och titt på tygaffären Tyg 



Sax Påse vid Köpinge gamla skola. Lunch på Skogaby Golfklubb. Besök i Hjörnered, gammal 
byggkonst och klädesaffär. Fika och trädgårdsvisning hos Johannessons i Göstorp. Anmälan till 
Torsten som håller i resan, pris ev. 300 kr. Ulla annonserar. 

§ 56/19
Övrigt
Damresa ordnas och Gun, Ing-Lis, Majlis och Marianne. De svarar för upplägg och genomförande.
Herresa ordnas, Bert-Inge, Lennart och Torsten svarar för upplägg och genomförande. 
KPR Christina kommer att rapportera på caféträffen. 

§ 57/19
Nästa möte
Nästa möte hos Majlis den 5 juni kl. 9.

§ 58/19
Avslutning
Mötet avslutas och Torsten och Marianne tackas för god fika.

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

…............................................................................
Torsten Martinsson justerare


