
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 

Protokoll 

fört vid styrelsemöte 2019-12-05 kl. 17 på Solhemmet i Veinge 

 

 

Närvarande 

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

Ulla Nilsson 

 

§ 109/19 

Mötets öppnande 

Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 110/19 

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll utses Anita. 

 

§ 111/19 

Dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

§ 112/19 

Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll godkännes. 

 

§ 113/19 

Rapporter 

Julfesten blev lyckad och 84 betalande medlemmar kom och trivdes. 

Caféträffen med jubileumstårta blev trevlig och 70 personer kom. 

 

 



§ 114/19 

Skrivelser 

Information om fallolyckor har kommit från Lisbeth Åkerberg. 

Reseerbjudande – En dag i Lund – har kommit. 

Gärdets omsorg Hallandsås AB, Marie Svensson. Informationsbrev har kommit.  

 

§ 115/19 

Möteslokal 2020 

Biblioteket i Veinge kommer troligen att läggas ner. Vi har då ej tillgång till denna lokal och har blivit 

lovade att vara på Solhemmet i Veinge i stället. Christer kollar med Solhemmet eller kommunen så 

att vi får ta in det antal besökare som kommer till våra möten. 

 

§ 116/19 

Övrigt 

Kassörkurs hölls 19 november på Katrineberg och Bert-Inge deltog. Nytt bokföringsprogram Visma är 

aktuellt. 

Höstfest bestämdes till 16 oktober 2020. Majlis bokar Görild och Margareta samt Genevads Folkets 

Hus.  

Julfest år 2020, Majlis har bokat Görild och Margareta samt Församlingshemmet i Veinge.  

Vårfest eller vårresa – vi beslutar att inte ha vårfest utan istället en endagsresa eftersom våra 

medlemmar önskar ha det så. 

Äldredagen vill kommunen att pensionärsföreningarna skall ordna, inget bestämt ännu.  

Stickgruppen som leds av Berit Johannesson har varit på Terapin på Barnavdelningen, Sjukhuset i 

Halmstad. En hel del mjukdjur, filtar, mössor och barnkläder lämnades. Blev uppskattat och även 

Laholms Tidning deltog, referat har funnits i tidningen på nätet. 

Medlemsantal vi är nu 239 medlemmar.   

Fadderskap – Ulla Rickardsson från Distriktet kommer att närvara på vårt möte den 13 januari. 

Revision blir hos Bert-Inge den 10 januari kl. 14. 

 

§ 117/19 

Nästa möte 

Nästa möte blir hos Christer den 13 januari kl. 9. 

 

 



§ 118/19 

Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

 

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

Christer Henriksson ordförande  Ulla Nilsson sekreterare 

 

 

 

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

Anita Ingvarson justerare 

 

 

 

 


