225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen 24 april 2018 på Kurhotellet.
1.

Mötet öppnas – Vice ordf. Gunilla Nilsson hälsade 56 medlemmar varmt välkomna, till
dagens förhandlingar. Särskilt välkomnande fick vår nya medlem Lena Lundin.

2.

Godkännande av dagordning – Godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll - Från 27 mars, godkändes och lades till handlingarna.
Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”.

4.

Medlemmar - Idag 231 st medlemmar + 6 st vänmedlemmar.

5.

Förbundet - Inför kommande val är vi pensionärer en intressant grupp. Förbundet arbetar
hårt med bl a att vi skall ha pensioner att kunna leva på. Det ska ha lönat sig att ha arbetat
och detta skall synas i pensionen. Läs vår tidning ”Senioren” där finns utförliga reportage
kring många pensionärers utsatta situation.

6.

Distriktet – Gunnar Bengtsson som var vald att representera vår förening vid Distriktsstämman den 12/4 i Lund, lämnade en utförlig rapport. Bl a att Peter Lindgren blivit
omvald som ordförande, distriktet har 38 000 medlemmar. 1 miljon pensionärer lever
under fattig domsspärren, där staten behöver se till att 4,5 miljarder skjuts till för att rätt
nivå skall uppnås.

7.

Göingekretsen – Årsmöte 8 mars. Då röstades för nedläggning för kretsen. Gudrun,
Barbro och Gertrud var närvarande. Det krävs ett årsmöte till innan det verkställs och
det mötet blir den 17/5. 2/3 av röstberättigade måste då vara med. Gunilla N. valdes att
ersätta Gertrud som är förhindrad att deltaga.

8.

KPR/Samorganisationen – Barbro informerade utförligt om bl a ett möte med Skånetrafiken där aktuella frågor penetrerades som busstrafiken mellan Röke-Hörja-TyringeFinja-Hlm. Även perrongsträckorna att gå vid Hlm station.
- Ordet ”brukare” håller på att tas bort till mer lämpligt ”vårdtagare”.
- Valevent planeras på Kulturhuset den 23 aug med start kl 14. Politikerna kommer och
Sussane Ivarsson skall prata om friskare åldrande. Paneldebatt med politikerna.
Ställ frågor!

9.

Ekonomi – Kassören redovisade kvartalsrapport som var i balans.

10

Program – ”Lär känna din bygd” startar för första gången i år den 27 april och färden
går till ”Flädergården” där föredrag om pelargoner kommer att ske och köp kan göras
om så önskas. Kaffe och våffla serveras för 65 kr. Saml./samåkn. från Åparken kl.10.00

11.

Resor, utfärder, teater, musik – Barbro inform. och lät teckn.listor cirkulera gällande:
- ”Singin in the rain ”, som spelas på Krstd teater 22/9 – 18/11. Bussresa gäller.
- ”I folkparkens tjänst” som är en musikalisk resa i tiden, från 40-tal fram till idag.
Detta sker på Granada i Lönsboda 17 oktober. Kostnad 250:- inkl. räksmörgås, dricka,
kaffe och kaka. Egna bilar/samåkning gäller.

- Horst inbjöd till minikryss/tura, 23 maj, mellan Hbg – Helsingör, kostnad 155:- /pers
lunchbuffé på färjan ingår. Resa med tåg, tur o retur från Tyringe tillkommer.
12.

Studier – Inget att rapportera.

13.

Friskvård – Canastagruppen har haft avslutning för vårsäsongen. Till hösten startar
vi upp tisd. 4/9 kl.13.00 i Lionslokalen. Vi träffas under Märion Bengtsson ledning och
spelar var fjortonde dag. Man välkomnar gärna fler deltagare. Det kostar (i nuläget) 20 kr/
person och tillfälle och då ingår lokal och kaffe.
- Fredagsbio för lediga varannan fredagseftermiddag. Se bioprogrammet som kommer i
brevlådan, det står i en ruta längst upp till höger. Kostnad 50 kr/pers.

14.

Trafik – Göran A. informerade bl.a om asfalteringsbehovet i Tyringe samt om skyltar
och dess placering som ibland kan verka helt tokigt.
- Göran åker på fortbildning av trafikombud den 8 maj.

15.

Övrigt – Ordföranden informerade:
 Invigning av Sanatorieskogen efter dess gallring och upprensning 25–27 maj.
Officiell invigning lördag 26 maj kl. 11.00. SPF ska medverka genom att samla
in tipslappar och rätta dem. Mer info kommer vid nästa träff i Lilla Tockarp
 Seniormässa i Hyllie utanför Malmö (tåg går dit) 24-26/4 kl. 10 – 16.
Ordf rekommenderade ett besök.
 Politikerträff i Kulturhuset den 23 augusti kl. 14.00 samt på Tyringe museum
den 30 augusti kl. 18.30.
 - Nästa månadsmöte 22 maj i Lilla Tockarp om vädret tillåter i annat fall i
Torupsgården. Christer Wrambjer underhåller.
- Dagens föredragshållare Lars Hector hälsades välkommen och berättade med hjälp av
bildspel ingående om ”Sista divan” Anita Ekberg, från vaggan till graven.
Ordf. tackade Lars H. med blomma och alla stämde upp med en stor applåd.

16.

Mötet avslutas
- Lottdragning på sedvanligt manér.
- Bo läste en dikt av Karin Boye ” Det gör ont när knoppar brista”.
Som avslutning sjöngs nationalsången

Vid protokollet:
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……………………………………
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