
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 
Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2020-01-13 kl. 9 hos Christer Henriksson 
 
Närvarande  
Christer Henriksson, Bert-Inge Bertilsson, Anita Ingvarson, Majlis Kjellson, Torsten Martinsson, Gun 
Pehrsson och Ulla Nilsson 
 
§ 119/19-20  
Mötets öppnande 
Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 120/19-20  
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Bert-Inge. 
 
§ 121/19-20  
Dagordning 
Dagordningen godkännes. 
 
§ 122/19-20  
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkännes. 
 
§ 123/19-20  
Rapporter 
Revision utan anmärkning utfördes 10 januari. 
Motionsdans i Våxtorps Bygdegård 27 december, 100 betalande dansade och trivdes.  
Samrådsgruppen sammanträdde 14 november. Christer, Bert-Inge och Ulla deltog. Beslutades bl.a. 
att det blir motionsdans mellan jul och nyår i Våxtorps Bygdegård även detta året.  
Falkenbergsrevyn med lunch på Kvibille Gästis 12 januari, 50 betalande deltog och resan blev mycket 
omtyckt. 
 
§ 124/19-20 
Skrivelser  
Heagården i Munka Ljungby vill ha besök. 
S & S resor erbjuder resor. 
SPF Laholm har vinresa 11-12 september och vill gärna ha deltagare från övriga föreningar. 
 
§ 125/19-20 
Aktiviteter 
Styrelselunch äts en gång om året på föreningens bekostnad, eftersom inga arvoden betalas ut för 
utfört arbete. Bert-Inge beställer på Sture Restaurangskola.  
Årsmöte 10 februari, Anita beställer 100 st. semlor av Johannessons. Gun kollar så att Gunvor och 
Eva kommer, deras arvode blir troligen kr 1.000 + reseersättning.  Majlis ordnar kaffe och övrigt som 
behövs. Samling kl. 13, annons i HP 17 januari. Christer och Ing-Lis ordnar 15 blommor och övriga 
lotterivinster samt blomma till avgående ledamot. Christer kollar med Solhemmet om de fått flera 
stolar, i annat fall får vi låna av Bölarps Hemvärnsstuga. 
Caféträff 18 mars, Christer kollar om vi kan få hörselinformation från någon på kommunen.  
Vårresa – planeras av Bert-Inge, Lennart och Torsten.   
Programmet för året packas efter dagens möte för utlämning.  



§ 126/19-20 
Övrigt 
Ekonomin är under kontroll och god.  
Långresa tillsammans med Veinge Hembygdsförening ordnas efter midsommar, vecka 26, till 
Bohuslän av S&S-resor. Annonsering i HP under Föreningsaktuellt 21 februari och anmälan sker till 
Torsten från och med måndag 24 februari. Bert-Inge kontaktar Lennart för införande på hemsidan.  
Vegetarisk matlagning fortsätter under året.    
Reseträff 23 mars ordnas på Lagagården för samrådets planerade resa till Ungern, kr 100 betalas för 
information, mat och underhållning. Information finns på hemsidan.  
Mamma Mia i Göteborg – ordnas för hela samrådsområdet om intresse finns. Vi kommer att få 
arrangera resan som kostar kr 1.355 inkl. tre rätters middag. Resekostnad tillkommer, blir troligen i 
november och annonsering sker ev. den 20 mars.  
Medlemsantal 240 st. 
Ulla Rickardsson besökte oss idag. Hon är vår kontaktperson från Distriktet, kan kallas fadderskap, 
men är avsett att vara ett utbyte av erfarenhet för allas bästa.  
Vi diskuterade: 
utbyte av erfarenhet, facebook, pågående vårdvalsutredning, god nytta av KPR, integration, ofrivillig 
ensamhet, körer, kommande kurser, information, orientering, golf, boule, mattcurling, kortspel, 
trafik, nya stadgar, förbundskongress och mycket annat.  
Kan vara aktuellt att ses och gå igenom saker en gång per år.  
 
§ 127/19-20 
Nästa möte 
Nästa möte är konstituerande möte efter årsmötet på Solhemmet den 10 februari.  
 
§ 128/19-20 
Avslutning 
Mötes avslutas och Christer tackas för god fika. 
 
 
 
 
......................................................................  .................................................................... 
Christer Henriksson ordförande  Ulla Nilsson sekreterare 
 
 
 
 
....................................................................... 
Bert-Inge Bertilsson justerare  
 
 
 
 


