
 

 

 

 

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 18 maj 2017. 
Plats: Tvings Folkets Hus  
Närvarande: 47 st 
 
Träffens  § 34 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna, däribland en 

ny medlem. Evelina Seeve med ackompanjatör Niklas underhöll med 
fiolmusik och sång. Låtar alltifrån Evert Taube till Beatles framfördes.     

 
Dagordning § 35 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 36 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 37 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Laila och 

Gunnar Baumgardt.          
 
Föregående  § 38 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i 

lokalen. Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 39 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att vårens 
träffar nu avslutas. Sång- och dansgrupperna tar sommaruppehåll. 
Boulen flyttas till Bredasjön under sommaren. Under hösten 
planeras en matlagningskurs för herrar. Start blir preliminärt den 20 
september och den är fulltecknad. Den 1 juni planeras ett 
studiebesök på Kustartilleriets museum på Aspö. Det blir guidning. 
Lunch intas på Kastellet. Kostnad beräknas till 200;-. Samling vid 
Angöringen för samåkning.   

 b) Bitr. reseledare Ewy Rosberg informerade om den kommande 
resan till Irland.     

 c) Friskvårdsansvariga Berit Nilsson informerade från en konferens i 
Ronneby som handlade om äldres måltider och vikten av att äta 
rätt. 

  
Rapporter § 40 
 Kurt Edvinsson rapporterade från KPR. Bl.a. om vårdcentralerna och 

vilka ändringar som kan förväntas i och med en ny lag som kommer att 
träda i kraft 1januari 2018. It-café kommer att öppnas i Holmsjö. 
Fiberutbyggnad är på gång och allmänheten uppmanas att ansluta sig.  

 Ordföranden rapporterade från distriktsstämman i Ronneby. Till ny 
distriktsordförande utsågs Nils Ingemar Thorell. Vidare berördes 
trygghetsboende och demens. Allmännyttan såväl som politiker bör 
uppmärksammas på behovet av trygghetsboende.  

 
 
 



 

 

 

 

Skrivelser o  § 41 
Inbjudningar Ett tackkort har inkommit från Oskar Collins familj för visat deltagande 

i sorgen.  
 

Nästa träffs § 42 
kaffegrupp Nästa månadsträff blir den 17 augusti i Sillhövda församlingshem. 

Kaffegruppen för detta tillfälle är Margareta och Kurt Edvinsson, 
Marianne och Lennart Svensson samt Monica och Christer Strömberg.      

 
Kommande  § 43 
evenemang: a) 1 juni. Studiebesök Kustartilleriets Museum, Aspö. Guidning. Lunch 

på Drottningskärs kastell. Bindande anmälan till Monica.  
    b) 11 juni, kl. 17.00-21.00. Trivseldans vid Bredasjön, Holmsjö till 

Stickan & Classe. 
    c) 9 juli, kl 17.00-21.00. Trivseldans vid Bredasjön, Holmsjö till Cedrix. 
    d) 16 juli, kl. 10.00. Kyrksöndag Hasslö kyrka. Lunch Blå huset 

Johannishus.  
    e) 23 juli, kl. 17.00-21.00. Trivseldans vid Bredasjön, Holmsjö till Gott 

& Blandat.  
    f) 6 augusti, kl. 17.00-21.00. Trivseldans vid Bredasjön, Holmsjö till 

Berths Favoriter.  
    g) 13-20 augusti. Resa till Irland.  
    h) 17 augusti, kl. 14.00. Månadsträff i Sillhövda församlingshem. 
 
Övrigt § 44 

Studieansvariga Monica Strömberg informerade om en inbjudan från 
distriktet till Temadag i juridik. Från SPF Seniorerna i Nättraby före-
ligger en inbjudan om deltagande i studieresa till Ebbamåla Bruk. 
Trummenäs Golfklubb inbjuder till distriktsmästerskap i golf den 16 
juni. Kunskapstävlingen Hjärnkoll går av stapeln den 23 maj på Soft 
Center i Ronneby.   
     

Verksam- § 45 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen. Vidareutbildning i hantering av 

hjärtstartaren kommer framledes.    
 
Avslutning § 46 
 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: 
 
…………………………… …………………………………….. 
Laila Baumgardt   Gunnar Baumgardt   


