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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 21 september 2017. 
Plats: Sillhövda församlingshem  
Närvarande: 67 st 
 
Träffens  § 61 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till gruppen ”Tre Goa Gláa Gräbbor” som underhöll 
med gamla välkända 60 och 70-talslåtar.     

 
Dagordning § 62 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 63 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 64 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Inga och Bengt 

Ivarsson.         
 
Föregående  § 65 
protokoll Föregående träffars protokoll upplästes inte men fanns tillgängliga i lokalen. 

Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 66  

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att matlagningskurs för 
herrar startar den 28 september i Ekegården, Nävragöl. 

 En sammankomst med familjejuridik som tema är planerad den 4 oktober 
kl. 15.00 i Sillhövda församlingshem. Jurist Peter Altenby kommer att stå 
för informationen. Anmälningslista cirkulerade.  

 Invigning av en lokal servicepunkt  i Skogsgläntans lokaler i Holmsjö har 
skett. Servicepunkten kommer att vara öppen en dag i veckan mellan kl 
10.30 och 11.30. Här kan man då få hjälp med dator och telefon. I 
anledning av detta vill kommunen gärna ha förslag på ytterligare service 
och förslag på aktiviteter. Formulär utdelades.    

 b) På resefronten meddelades att en utvärdering av Irlandsresan skall ske. .     
 c) Friskvårdsansvariga Berit Nilsson informerade om friskvårdsdagen den 7 

september. Det var stor uppslutning och intressant föredrag av Anki 
Knutsson om hjärtinfarkt/stroke. Friskvårdsgruppen tar gärna emot förslag 
på ämnen till friskvårdsdagarna .  

 d) Trafikansvarige Rolf Andersson informerade om trafikläget.  
  
Rapporter § 67 
 a) Kurt Edvinsson rapporterade från KPR. Bl.a. om trafik och /bussar, 

reducerad taxa för pensionärer, bostadssituationen.  
 b) Webbansvarige Christer Strömberg informerade om hemsidan och 

medlemsregistret.  
 
 
Skrivelser o  § 68 
Inbjudningar Från distriktet inbjudan till temadag på Soft Center, Ronneby, ämne: 

”Säkerhet”.  
 Från förbundet SPF årsberättelse samt broschyrer ”Så kan vi minska 

ensamheten bland äldre” och ”Sparade slantar behöver inte hindra rätt till 
bostadsbidrag” samt ”Seniorpolitiskt program”.  
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 Från SPF Seniorerna Nättraby inbjudan om att deltaga i resa till musikalen 
Chess i Kristianstad. 

 
Nästa träffs § 69 
kaffegrupp Nästa sammankomst blir Kroppkaksfesten i Ekegården, Nävragöl, den 19 

oktober. Kommittén för detta är Kerstin och Stig Thörn, Siv Gustavsson, Ewy 
Rosberg, Allan Svensson, Ingrid Karlsson, Birgitta Petersson och Rolf 
Andersson.      

 
Kommande  § 70 
evenemang: a) 29 september, kl 17.00-21.00. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Orients 

orkester.   
    b) 4 oktober, kl. 15.00. Information om familjerätt i Sillhövda församlingshem 

av jurist Peter Altenby.  
    c) 19 oktober, kl. 13.00. Kroppkaksfest i Ekegården, Nävragöl. Underhållning 

av ”Finlirarna” Hans-Bertil och Tord. Föranmälan till Sven.  
    d) 27 oktober, kl. 17.00-21.00.Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Trasthes 

orkester.   
    f)  16 november, kl 14.00. Månadsträff i Tvings Folkets Hus. Bosse Sundqvist 

berättar om ” Gamla tider och prylar”.  
 
Övrigt § 71 

Kurt Edvinsson uppmanade att skriva på enkäten som utdelades i samband 
med invigningen av Holmsjös lokala servicepunkt. Viktigt att vi är aktiva så att 
servicepunkten får vara kvar och kan utvecklas.  
Kurt berättade om sitt engagemang som senior i Holmsjö skola och 
anmodade intresserade att anmäla sig. Barn läser för lite och får därmed ett 
dåligt ordförråd. Holmsjö skola och bibliotek har startat ett läsprojekt och 
inbjuder äldre för att prata om hur de kan vara en resurs till barnen i deras 
läsutveckling. Mötet blir på Holmsjö bibliotek den 12 oktober kl. 18.00.    
  

Verksam- § 72 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen.  
 
Avslutning § 73 
 Dragning på lotteriet genomfördes. 

Ordföranden avslutade träffen med att tacka alla närvarande för visat intresse 
och god gemenskap samt kaffegruppen för deras arbete.  
Därefter sjöngs unisont ”Du gamla du fria”. 
 
_____ 
 
Vid protokollet: 
 
…………………………………..               ………………………………… 
Birgitta Larsson  Ingemar Nilsson 
Sekreterare   Ordförande 
 
Justeras: 
 
……………………………                   ………………………………….. 
Inga Ivarsson                          Bengt Ivarsson  

 


