
 

Sid. 1 

 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 16 mars 2017 
Plats: Tvings Folkets Hus  
Närvarande: 71 st 
 
Träffens  § 21 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna, däribland en  ny 

medlem. Sånggruppen inledde varefter eftermiddagens föredragshållare; 
Ingmar Skogar, berättade och visade bilder med temat ”Våren i närbild”.    

 
Dagordning § 22 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 23 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 24 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita och Henry 

Karlsson.         
 
Föregående  § 25 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i lokalen. 

Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 26 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om kommande studiebesök 
på Askunga Dovvilt. den 5 april, kl 11.30.  Anmälningslista cirkulerade. 
Gårdens lunch är beställd. Ivar och Ulla Karlstrand kommer att medverka 
med föredrag om Vildmarken i norr, Kungsleden och samelivet. Avslutning 
med kaffe och kaka.   

 b) Bitr. reseledare Ewy Rosberg informerade om att den hemliga resan blir den 
11 maj. Anmälningslista kommer på nästa månadsträff.   

 c) Friskvårdsansvariga Berit Nilsson meddelade att stavgången i Holmsjö 
börjar den 21 mars. Start blir vid Sillhövda kyrka. Gökottan/Friskvårdsdagen 
blir hos Bernt Elmberg i Yasjö den 9 maj. Kaffekorg och något att grilla bör 
medtagas.    

 
Rapporter § 27 
 Kurt Edvinsson rapporterade från KPR. En enkät om datorvanor kommer att 

skickas ut till ett urval pensionärer. Han uppmanar att besvara och skicka in 
omgående. 

 Telia kommer att släcka ner 17 stationer i kommunen i höst. De kommer att 
sända ut brev beträffande nedsläckningen till sina kunder. Näringslivskontoret 
kommer att inbjuda till en informationsträff i Allhallen i slutet av april. 

 Äldreförvaltningen kommer att inrätta en servicepunkt i Skogsgläntans lokaler i 
Holmsjö. Personal skall finnas på plats som kan hjälpa till. 

 Beträffande boende för äldre, trygghetsboende, så är 22 lägenheter nu 
inflyttningsklara på Fregatten i Karlskrona.  

 Webbansvarige Christer Strömberg påpekade vikten av att skaffa dator. Av 
våra nästan 200 medlemmar har endast 50 st mailadresser. All information 
kommer mer och mer att förmedlas via webben i framtiden.  
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 Ordföranden och Nils Jedhammar har deltagit i en konferens med temat 

”Akutvård i hela länet”.  
 
Skrivelser o  § 28 
Inbjudningar Inbjudan till sommarfest, fyrlänsträff, med Blekinge, Kronoberg, Jönköping och 

Kalmar län. Värd i år är Blekinge och festen kommer att hållas i Ronneby 
onsdagen den 16 augusti med början kl 10.00. Kostnad 250:- kr/person. 
Anmälan senast den 8 juni och betalning senast den 15 juni till Sven Hansson. 
Gemensam busstransport kommer att anordnas till festen.      

 Ett tackkort har inkommit från Oskar Collins familj för visat deltagande i sorgen. 
 

Nästa träffs § 29 
kaffegrupp Nästa träff blir vårfesten i Ekegården i Nävragöl den 20 april. Kommittén för 

detta tillfälle är Birgit och Sven Hansson, Berit och Nils Jedhammar, Anita och 
Henry Karlsson, Birgitta Larsson samt Inga-Maj Nilsson.     

 
Kommande  § 30 
evenemang: a) 30 mars, kl. 13.00 (grupp1) kl. 15.00 (grupp 2) Kurs i hantering av 

hjärtstartare. Plats: Sillhövda församlingshem.   
    b) 5 april, kl.11.30. Studiebesök på Askunga Dovvilt. Anm. till Monica.    
     c) 7 april, kl. 17.00-21.00.Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Cedrix ork.  
                     d)  20 april, kl. 13.00. Vårfest i Ekegården, Nävragöl. Underhållning av Bo   
                          Göran Svensson. Föranmälan till Sven, tel. 91105.  
    
Övrigt § 31 

Inga övriga frågor förelåg.    
 
Verksam- § 32 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen hänskjuts till nästa månadsmöte. .   
 
Avslutning § 33 
 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: 
 
 
………………………………… …………………………………….. 
Anita Karlsson   Henry Karlsson   


