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SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan  
Protokoll fört vid månadsträff den 19 januari 2017 
Plats: Sillhövda församlingshem  
Närvarande: 65 st 
 
Träffens  § 87 
öppnande Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande riktades till eftermiddagens underhållare; Tommy 
Elmgren från Nybro, som spelade och sjöng.   

 
Dagordning § 88 
 Dagordningen godkändes. 
 
Träffens § 89 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Justering § 90 
 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Kerstin och 

Sven Svensson.        
 
Föregående  § 91 
protokoll Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i 

lokalen. Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Information § 92 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om kommande 
studiebesök på Marinens-Örlogsskolornas-Planetarium den 2 
februari. Anmälningslistor cirkulerade. Samling sker vid Rosenbom 
kl. 10.00. Därefter blir det besök i Amiralitetskyrkan, samling också 
där vid Rosenbom kl. 11.15 ca. Guide möter upp på båda platserna. 
Dagen avslutas med gemensam lunch på ”Två Rum & Kök”.  

 Sång- och dansgrupperna har startat för terminen. Ytterligare 
deltagare är välkomna.  

 Kurs i hantering av ”Smartphone” startar den 1 februari. Kursen blir i 
egen regi då Vuxenskolan ej kan bistå med ledare.  

 Matlagningskurs för herrar fortsätter till hösten och är fulltecknad. 
Vuxenskolans programblad kommer ut de närmaste dagarna. Om 
intresse finns för att deltaga i någon kurs där så lämnas 10% i 
rabatt på kursavgiften för SPF-medlemmar. 

 Nils Jedhammar meddelade att en uppföljning av hantering av 
hjärtstartaren kommer att genomföras i vecka 13. Ett 10-tal kan 
beredas plats. Utbildningen blir i Sillhövda församlingshem. 
Eventuellt den 27 mars.  

   
 b) Reseledare Nils Jedhammar informerade om den planerade resan 

till Irland. Resan är fulltecknad. En informationsträff kommer att 
hållas framöver. Förslag finns att anordna en studiecirkel om 
resmålet. Beträffande resan till Skagen och Odense i Danmark finns 
platser kvar.  

 
 c) Friskvårdsansvariga hade inget att rapportera. 
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 d) Karin Karlsten meddelade att föreningens nya hemsida är klar. 
Adressen är: spf.se/fridlevstad-sillhovda  

 
Rapporter § 93 
 Ordförande meddelade att kommunens ”Bogrupp” med representanter 

från de olika SPF-föreningarna är igång. 
 Förberedelser för vår förenings årsmöte pågår. Eventuella synpunkter 

till årsmötet bör lämnas till styrelsen med det snaraste.   
 
Skrivelser o  § 94 
Inbjudningar Ett tackkort har inkommit från Greta Mattssons anhöriga för visat 

deltagande i sorgen.  
 Tackkort har även kommit från ordföranden, Ingemar Nilsson, för 

uppmärksammandet av högtidsdagen.      
 

Nästa träffs § 95 
kaffegrupp Nästa sammankomst blir årsmötet i Sillhövda församlingshem den 16 

februari. Funktionärer för detta tillfälle är Kerstin och Sven Svensson, 
Inga och Bengt Ivarsson, Karin Karlsten och Inga-Lill Friberg.    

 
Kommande  § 96 
evenemang: a) 27 januari, kl. 17.00-21.00. Grötfest med dans i Tvings Folkets Hus. 

Erik Arnolds orkester.   
    b) 2 februari kl. 10.00. Studiebesök Marinens Planetarium och 

Amiralitetskyrkan. Samling sker vid Rosenbom. Anm. till Monica.    
     c) 16 februari kl. 14.00. Årsmöte i Sillhövda Församlingshem. 
                           Parentation.   
     
Övrigt § 97 

Cirkeln i hantering av ”Smartphone” startar onsdagen den 1 februari 
hos Monica Strömberg.   

 
Verksam- § 98 
hetsplanen Avstämning mot verksamhetsplanen hänskjuts till årsmötet.   
 
Avslutning § 99 
 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: 
 
 
Kerstin Svensson   Sven Svensson  


