225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen 28 november 2017 på Kurhotellet.
1.

Mötet öppnas - Ordförande hälsade 76 medlemmar varmt välkomna, till dagens
förhandlingar.

2.

Godkännande av dagordning – Godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll - Från 24 oktober, godkändes och lades till handlingarna.
Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”.

4.

Medlemmar - Idag 229 st medlemmar varav 4 st vänmedlem. Ingen förändring sen
förra månaden.

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 seniorkandidater. Ju fler röster
desto mer blir vi hörda.

6.

Distriktet – Inget att rapportera

7.

Göingekretsen – Inget att rapportera

8.

KPR/Samorganisationen – Barbro Bengtsson lämnade en utförlig rapport från infomöte på Högalidhemmet, där det mycket handlade om:
- fallolyckor, som i sig utgör lika stor andel som trafikolyckor, sker 60% i hemmet.
- matlådor körs det ut 360/ dag i kommunen
- benämningen ”brukare” istället för t.ex vårdtagare accepteras inte och skall inte
användas mer.
- Apoteket ställer upp med genomgång av läkemedel som envar har om så önskas.
- Jan Göransson från Bogruppen inkl. (Bo-Anders Friberg, Gunilla Zadig, Berit Pålsson,
Gunnar Bengtsson), rapporterade från en träff med kommunledningen ang. bostadsförsörjning och framtidsplanering i Tyringe. Detaljplaner var inte i fas med framtida
byggnation vilket påtalades. De områden som diskuterades var Göingetorget där hela
torget skulle bebyggas enl. gruppen, med tvåvåningshus närmast Saronkyrkan och
resterande delar runt torget med enplans-radhus. Kv.Mosebacke längs med Spårgatan
diskuterades också samt att göra P-platser på kv. Turbinen. Bogruppen kommer framledes att följa upp detta väldigt noga.

9.

Ekonomi – Kassören redovisade förslag till budget för 2018.
- kassören informerade att fr o m år 2018 kan medlemmarna betala med Swish.
Vårt Swishnummer är 123 132 57 45.
Det krävs en smarttelefon, mobilt bankID, Swish-app och en koppling till bankkonto
OBS ! Det går bra att fortfarande betala kontant !

10.

Program – Inget att rapportera .

11.

Resor, utfärder, teater, musik – Inget att rapportera

12.

Studier - ”Passion för livet” är avslutat för året. Nytt datum är 5/2 2018 kl. 14,00.
- Bokgruppen har en plats ledig, anmälan till Britt Holmberg.

13.

Friskvård – Inget att rapportera

14.

Trafik – Medlemmarna uppmanades att bära Reflexer!! Det finns en slogan:
”Bär reflex ! Ha annars donationskort på dig det räddar liv !!

15. Övrigt - Gudrun hälsade dagens föredragshållare meteorolog Mats Andersson
välkommen att berätta om vädrets mysterier. Detta gjorde han på ett mycket
uppskattat sätt.
Tackades med blomma och applåder.
16.

Mötet avslutas
- Ordf. påminde om den 5/12 då det är dags för julbord (280 kr/pers) där kommer
Elisabeth Assarsson att underhålla oss med ett knippe julsånger i matsalen.
Glöm inte att anmäla.
- Nästa möte är 23 januari 2018 då det är årsmöte med parentation.
- Lottdragning på sedvanligt manér.
- Bo läste en dikt om ljusen som tänds till advent.
- Ordf. tackade för det gångna verksamhetsåret och önskade alla En God Jul o
Gott Nytt År.
Som avslutning sjöngs nationalsången

Vid protokollet:

Justeras:
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Bo Persson/ sekr

……………………………………
Gudrun Hermansson/ ordf

