225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen 24 oktober 2017 på Kurhotellet.
1.

Mötet öppnas - Ordförande hälsade 54 medlemmar varmt välkomna, till dagens
förhandlingar.

2.

Godkännande av dagordning – Godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll - Från 26 september, godkändes och lades till handlingarna.
Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”.

4.

Medlemmar - Idag 229 st medlemmar varav 4 st vänmedlemmar.
- Ordf. informerade om ett utskick(mail) från generalsekr. Peter Sikström ang. överrapportering av antal medlemmar (annat förbund). SPF räknar medlemmar via pers.nr.
och då kan ingen räknas två gånger.

5.

Förbundet - Jobbar hårt med våra högaktuella frågor om pensionsbeloppet storlek,
äldrebostäder och vård och omsorg. Senioren har fylliga reportage kring detta.
- Vi pensionärer uppmanas att vid kommande val rösta på senior-kandidater. Ju fler röster
desto mer blir vi hörda.

6.

Distriktet – Inget att rapportera

7.

Göingekretsen - Ingen anmäld till Temadagen i Hästveda 19/10

8.

KPR/Samorganisationen - TV-doktorn, prof. Yngve Gustavsson kommer att hålla sitt
föredrag torsd. 26/10 kl. 13.00 i T4-matsalen. Annika Andersson deltar också. Kostnad
100 kr/pers, då ingår kaffe och kaka. OBS! Ont om P-platser.
- Samma dag och tid har kommunen inbjudit till infomöte på Norra station, där det skall
diskuteras i smågrupper, riktlinjer för bostadsförsörjning och framtidsplanering.
- Samorganisationen har gjort en skrivelse (insändare 19/10) angående bostadsförsörjning
för äldre. Syftet är att lyfta, inför kommande valrörelse, de frågor som uppstår när vi äldre
vill/måste byta bostad.
 Bygg mer
 Öka tillgängligheten i befintligt bestånd
 Underlätta att starta/driva byggemenskaper
 Bygg i kransorterna, inte bara i Hlm.
 Utemiljö såsom t ex trottoarer, gc-vägar, underhåll och snöröjning

9.

Ekonomi – Kassören redovisade 3:e kvartalet, där antagen budget följs.
- Förslag från kassören att fr o m år 2018 kan medlemmarna betala med Swish.
Vårt Swishnummer är 123 132 57 45. Dock går det bra att fortfarande betala kontant.

10.

Program - Nästa utflykt (sista gången) är till konstnär Blom i V.Torup. OBS! dagen är
ändrad till måndag 30/10. Avfärd som vanligt kl. 10.00 från Å-parken. Medtag kaffekorg.

11.

Resor, utfärder, teater, musik - Barbro inf. om musicalen ”Chess” i Kristianstad,
lördagen 28/10 kvällstid. Avresa kl. 18.00 från hemköp. FULLTECKNAD.
- Nils-Olof informera om studiebesök hos ”Hilding Anders” sängfabrikanten i Hästveda
den 8 november. Avfärd från Å-parken kl.13.00 i egna bilar/samåkning.
- SPF och PRO, Vinslöv inbjuder alla pensionärer till Hedbergshuset tisd. 7/11 med
insläpp och mingel kl. 17,00. Emil, Lars och Jonas Sigfridsson spelar och sjunger från
kl. 18.00. Tre stora trekantssmörgåsar samt dryck (vin, alkoholfritt och cider) serveras.
Kostnad 150 kr. Anmälan senast 30 okt. till:
Siv Persson, 0706 588 893, sivupersson@hotmail.com
Kaj Nordkvist, 0736 793 522, kaj.nordkvist@telia.com

12.

Studier - ”Passion för livet” nästa gång månd. den 20/11 kl. 14.00-16.30 i Vuxenskolans
lokaler. Else kommer att prata om färger.

13.

Friskvård- - Gudrun informerade om erbjudandet från ”Energicentret” i Tyringe.
Månadspris 199 kr medlemstiden ut och ingen inskrivningsavgift om anmälan sker
före den 30/11, gäller endast seniorer. Seniorpass mån och torsd kl. 9-10.00 därefter
frukost. Vi har tillträde dygnet runt och kan också vara med på övriga träningspass.
Mail har gått ut till alla medlemmar.

14.

Trafik – Inget att rapportera.
15.

Övrigt - Gudrun hälsade dagens föredragshållare Agneta Fribergh, handläggare på
1177,
varmt välkommen, som berättade om vilka möjligheter man har genom att
logga in på
1177, där man kan ha full koll på sina sjukjournaler, mediciner m.m.
Tackades med
applåder och blomma.
-Ukulelebandet ”Happy Strings” spelade och sjöng gamla kända schlagerlåtar på ett medryckande sätt. Tackades med varma applåder.
- Den 5/12 är det dags för julbord (280 kr/pers) då kommer Elisabeth Assarsson att
underhålla oss med julsånger i matsalen. Glöm inte att anmäla

16.

Mötet avslutas
- Nästa möte 28 november kommer meteorolog Mats Andersson och berättar om
väder och
vind.
- Lottdragning på sedvanligt manér.
- Bo läste en höstdikt.
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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