
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 

Protokoll 

fört vid styrelsemöte 2019-11-07 kl. 9 hos Ulla Nilsson 

 

 

Närvarande 

Christer Henriksson, Bert-Inge Bertilsson, Anita Ingvarson, Majlis Kjellson, Torsten Martinsson, Gun 

Pehrsson och Ulla Nilsson 

 

§ 99/19 

Mötets öppnande 

Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 100/19 

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge. 

 

§ 101/19 

Dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

§ 102/19 

Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes.  

 

§ 103/19 

Rapporter 

Höstfesten blev lyckad, 62 betalande medlemmar kom. 

Turan blev lyckad, 81 betalande fanns med på båten. 

Medlemsantalet har stigit till 239 st. 

 



§ 104/19 

Skrivelser 

Inget att rapportera. 

 

§ 105/19 

Aktiviteter 

Julfesten 30 november har 88 anmälda. Majlis beställer glögg, mandel, russin och små  pepparkakor. 

Även stora pepparkakor beställes till kaffet. Anita tar med termosar till glöggen, Christer och Ingemar 

sköter tillagning och servering. Ulla och Majlis tar med vattenkokare för tillagning av glöggen. 

Muggar, skedar och servetter till glöggen samt must, öl och vatten till maten beställes av Majlis. 

Dukning kl. 9, samling kl. 14.30. Bert-Inge och Torsten tar upp inträdesavgift, Ing-Lis och Ulla säljer 

lotter. Majlis säljer lotter vid vinstbordet. Hoppas på försäljning av ca 12 lådor. Ing-Lis och Christer 

ordnar vinster och blommor. 

Caféträffen flyttas från 4 december på biblioteket till 5 december kl. 14.00 på Solhemmet - vi firar 

SPF 80 år med tårta och behöver större lokal. Lokalen på Solhemmet bokas hos Thomas tel. 070-

8403415 av Ulla. Christer avbokar på biblioteket. Tårta, vetebröd och småkakor till 75 personer 

beställer Anita hos Johannessons. Vi tar med 2 kannor kaffe vardera. Gun ordnar ordfläta eller 

musikquiz, Torsten informerar om trafik, Christina redovisar från KPR, Lennart och Christer 

informerar om aktuella saker från distriktet och vår förening. Eventuellt får stolar lånas då 

Solhemmet tagit bort en del trasiga. Samling kl. 13. Servetter och ev. flaggor beställes av Bert-Inge. 

Annonser i HP under Föreningsaktuellt 22 och 29 november. 

Årsmötet 10 februari på Solhemmet, Eva och Gunvor (systrar till Bertil Schough) underhåller. 

Vårresan är under arbete. 

 

§ 106/19 

Övrigt 

Falkenbergsrevyn har 45 anmälningar. Vi avvaktar och hoppas på full beläggning.  

Mamma Mia i Göteborg 2020, biljett + trerättersmiddag och buss kostar ca 1.500. Tas upp på 

samrådsmötet, kan vara lämpligt att vi anordnar ihop. 

Biblioteket i Veinge – Solhemmet. Det går ej att boka biblioteket för år 2020 eftersom det troligen 

läggs ner. Ulla och Anita har istället bokat Solhemmet, av föreståndare Henrietta, för caféträffar 18 

mars, 30 september och 9 december kl. 14.00. 

Kreativt skapande  11 och 25 mars, 15 april, 28 oktober, 11 och 25 november kl. 14.00 har Anita och 

Ulla även bokat på Solhemmet.  

KPR inget nytt för dagen, information kommer på caféträffen.  

Fadderskap från distriktet, Ulla Rickardsson blir vår kontaktperson. 

 



 

§ 107/19 

Nästa möte 

Nästa möte blir på Solhemmet efter caféträffen den 5 december. 

 

§ 108/19 

Avslutning 

Mötet avslutas och Ulla tackas för god fika. 

 

 

............................................................................ ..................................................................... 

Christer Henriksson ordförande  Ulla Nilsson sekreterare 

 

 

.............................................................................. 

Bert-Inge Bertilsson justerare 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


