
SPF Seniorerna Fridlevstad Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan. 
Protokoll fört vid månadsträff den 17 augusti 2017. 
Plats: Sillhövda Församlingshem. 
Närvarande: 51 st 
Träffens § 47 
öppnande Kurt Edvinsson öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt välkommen 

till författaren Annica Swanström, som berättade om tillkomsten av ”Heddas bok”.  
Myter, skrönor och verklighet om folk i bygderna norr om Holmsjö på 1800-talet. 

 
Val av § 48 
mötesfunk- Till mötesordförande valdes Kurt Edvinsson 
tionärer Till mötessekreterare valdes Birgit Hansson. 
 
Val av två § 49 
Protokoll Hjördis Konradsson och Lars-Erik Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens  
justerare protokoll. 
 
Träffens § 50 
utlysande Kallelsen till träffen godkändes. 
 
Dagordning § 51 
 Dagordningen godkändes. 
 
Föregående § 52 
protokoll Föregående träffs protokoll kommer att finnas tillgängligt vid septemberträffen. 
  
Information § 53 

a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om kommande studiebesök 
på Stenmuseet i Vilshult och IKEAmuseet i Älmhult den 30 augusti. Anmälnings- 
lista cirkulerade.  
Sånggruppen startar den 18 september kl. 10.00 i Sillhövda församlingshem med 
Iris Axelsson som ledare. 
Dansgruppen startar den 18 september kl. 13.00 i Ekegården med Ewy Rosberg 
som ledare. 
Matlagningskursen för herrar startar den 28 september kl. 13.00 i Ekegården med 
Sven Norén som ledare. 
Monica riktade en vädjan till alla att informera om aktuella telefon- och 
mailuppgifter. 

b)  Ingen reseledare närvarande. 
c)  Ingen friskvårdsansvarig närvarande. 

 
Rapporter § 54 

Kurt Edvinsson rapporterade om det senaste som hänt beträffande planerna på  
omvårdsnadsboende i kommunen.  
 

Skrivelser o § 55 
inbjudningar Tackkort har inkommit från Gunnar Svenssons familj för visat deltagande i sorgen. 
 Tackkort har inkommit från Göran Olofsson och Anna-Stina Larsson för uppvaktning. 
 
Nästa träffs § 56 
kaffegrupp Nästa träff blir i Sillhövda församlingshem den 21 september kl. 14.00 då ”3 goa 

gräbbor” svarar för underhållningen och Anita Jonasson, Bertil Swedberg,  



Hjördis Konradsson, Lars-Erik Nilsson, Gun och Ingmar Gustavsson samt Anita 
Pettersson utgör kaffekommitté. 

 
Kommande § 57 
evenemang a) 30 augusti. Studiebesök på Stenmuseet i Vilshult och IKEAmuseet i Älmhult. 
 Bindande anmälan till Monica Strömberg. 
 b) 7 september kl. 13.00. Friskvårdsdag vid Ekegården, Nävragöl. Hjärt- och 

Lungfonden kommer att närvara. 
 c) 21 september kl. 14.00. Månadsträff i Sillhövda församlingshem. ”3 goa gräbbor” 

underhåller. 
 
Övrigt § 58 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
Avstämning § 59 
mot verksam- Ingen avstämning. 
hetsplanen 
 
Avslutning § 60 
 Dragning på lotteriet. 
 Ordföranden tackade kaffekommittén för deras arbete och avslutade träffen med ett 

tack till alla som infunnit sig till träffen denna strålande sommardag. 
 Därefter sjöngs ”Du gamla du fria” unisont. 
 ______________________ 
 Vid protokollet 
 
 ………………………………………………….. ………………………………………………. 

Birgit Hansson   Kurt Edvinsson 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
Justeras: 
 
…………………………………………………. ……………………………………………… 
Hjördis Konradsson  Lars-Erik Nilsson 

 
 
 
  

 
 


