
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 

Protokoll 

fört vid styrelsemöte 2020-10-14 kl. 14 på Snäckvägen 3 i Mellbystrand (i Ullas fritidshus på grund av pandemin) 

Närvarande 

Christer Henriksson, Bert-Inge Bertilsson, Gun-Lis Johansson, Majlis Kjellson, Gun Pehrsson och Ulla Nilsson 

 

§ 40/20 Mötets öppnande 

Ordförande Christer hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 41/20 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll utses Majlis. 

 

§ 42/20 Dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

§ 43/20 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

§ 44/20 Rapporter 

Samrådsmöte hölls i 6 oktober i Laholm. Christer, Bert-Inge och Ulla deltog. Beslöts att Torsten Filipsson kontaktar 

orkestrarna och bokar danser i Fågelsång för 2021, med reservation för fortsatt pandemi. Juldansen 2020 är inställd. Beslöts 

att Torsten även skall hålla kontakt med underhållarna Alex och Nanna om musiken på temadagen den 25 augusti 2021. 

Roland Niklasson kontaktar förre rikspolischefen Björn Eriksson som föredragshållare på temadagen. Han har lovat komma 

om han har möjlighet. Bert-Inge avbokar tills vidare prenumerationerna av tidningen Senioren till vårdcentralerna eftersom 

inga tidningar finns framme under pågående pandemi. Nästa träff 2 december kl. 9 på Länsförsäkringar i Laholm. 

Distriktsmöte hölls 26 mars och vi medverkade.  

Medlemsantalet i vår förening är nu 238. 

 

§ 45/20 Skrivelser 

Överförmyndare i samverkan ber om hjälp med fler gode män och förvaltare. Den som är intresserad kontaktar själv.  

Vuxenskolan om kurser, 100-årsjubileum och årets förening. 

 

§ 46/20 Medlemsmöte, aktiviteter 



Caféträff måndagen 26 oktober kl. 14 i Folkets Hus Genevad. Träffen sker enligt de regler som nu finns med avstånd o.s.v. 

Preliminärbokning även tisdagen 27 oktober ifall fler än 50 personer anmäler sig. Christer har nått bra uppgörelse om 

lokalhyra i Genevads Folkets Hus eftersom det där finns plats att hålla avstånd. Veinge Bibliotek har lagts ner, Solhemmet 

har besöksförbud och Församlingshemmet går inte att hyra under pandemin. Annons i HP under Föreningsaktuellt 16 

oktober, anmälan till Christer tel. 070-5870163 eller Ulla tel. 073-0387918. Ordföranden i SPF Seniorerna samrådsgrupp 

Laholm Gunilla Josse-Eliasson pratar på mötet om arbetet i samrådet samt om ”Rapport från undersökning av Vårdcentraler 

i Halland”. Vi skall på träffen diskutera vad vi kan och vill göra under den svåra pandemitiden. Ulla beställer kaffebröd av 

Johannessons. Samling kl. 10 för dukning. Ing-Lis ordnar fina lotterivinster.  

Kreativt skapande lett av Berit Johannesson startar 28 oktober kl. 14 i Ordenshuset Göstorp, även 11 och 25 november 

enligt årets program. Annons i HP 16 oktober, anmälan till Maja tel. 070-8470704.  

 

§ 47/20 Julbord, jultallrik 

Vi har varje år julbord med underhållning och beslöt att även i år försöka ha julbord. Enligt kockarna Görild och Margareta 

kan de lägga upp maten på tallrikar på ett säkert sätt så att ingen annan rör vid maten. Vi tar upp på caféträffen och hör vad 

medlemmarna vill. Majlis kontaktar Anders Agerström och ev. Allan Knudsen om underhållning. Genevads Folkets Hus 

bokas av Christer till den 28 november och även preliminärt 27 november ifall fler än 50 personer anmäler sig.  

 

§ 48/20 Program 2021 

Program för 2021 diskuteras på nästa styrelsemöte 4 november. Inget planeringsmöte hålls i år på Gullbrannagården.  

 

§ 49/20 Nästa möte 

Nästa möte 4 november kl. 11 på Snäckvägen 3 i Mellbystrand. 

 

§ 50/20 Övrigt 

Datakurs finns önskemål om och vi undersöker möjligheterna.  

 

§ 51/20 Avslutning 

Mötet avslutas och Majlis tackas för god fika. 

 

 

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

Christer Henriksson ordförande   Ulla Nilsson sekreterare 

 

 

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

Majlis Kjellson justerare 



 


