225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 26 februari 2019 på Kurhotellet.
Mötet inleddes med en tyst minut för bortgångne Ove Jeppsson.
1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 62 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling. Extra välkommen till tre gäster från Röke-Hörja samt två nya
medlemmar, Ingegärd Svensson och Olle Ericsson.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll –Från årsmötet den 22 januari, godkändes och lades till
handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 225 st medlemmar + 5 vänmedlemmar.
5. Förbundet
15,6 procent av Sverige äldre lever på en nivå där fattigdom riskeras, enl siffror frånSCB
SPF Seniorernas ordf. Eva Eriksson kommenterar i Expressen.
Riksdagsseminarium om kontanter, där riksdagsledamöter från flera partier var överens om
att det behövs förslag som kan rädda kontanterna. SPF Seniorernas ordförande Eva
Eriksson medverkar.
Läs vår tidning ” Senioren”.
6. Distriktet –Distriktsstämma i Lund 4/4 kl 09.00-15.30 på Star Hotell i Lund. 295 kr/person
då ingår kaffe,fralla och lunch. Gudrun Hermansson medverkar, utsedd av årsmötet. Om
någon är intresserad, tag kontakt med Gudrun.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Barbro Bengtsson lämnade utförlig information om
-nästa möte den 28/2 med KPR/samorganisationen. Barbro har lämnat in en skrivelse ang.
”Senior sport school” idè från Ö Göinge. Kommunalråden kommer att medverka vid detta
möte
-KPR/samorganisationen har årsmöte på Senioren i Hlm den 15/3 kl 09.00
-9-25/4 kan man få genomgång av sina läkemedel på apoteken. Mer inf.kommer.
-högkostnadsskydd för tandvård för de som är 80 år o äldre och bor på särskilt boende och
de som har hemhjälp minst 3 ggr/dag.
.
8. Ekonomi - Bengt Danielsson meddelade att framtill igår hade 89 medlemmar inte betalat
medlemsavgift.
9. Program – ”Lär känna din bygd”, vi har haft upptaktsmöte på Vuxenskolan. Vi var 11-12
medlemmar som satte ett schema
- 26/4 besöker vi Silviaskolan i Hässleholm
- 24/5 tipsrunda på Vedema
- 26/7 besök på Gårdskafèet i Myrarp
Vid nästa månadsmöte delar vi ut program med alla datum och utflyktsmålen under året

.
-” Hjärt- och lungräddning”.
Vid månadsmötet i mars föreslår vi, att vi skall ha en genomgång av hjärt- o lungräddning,
uppfräschning av våra kunskaper en gång per år. Det tar ca en halvtimme och vi kortar ner
mötesinformationen. Bo Persson ansvarar för detta.
-”Lär känna din kommun”
Besök på Räddningstjänsten fredagen den 29/3. Vi samåker från Å-parken kl 09.45.
Lunch på Lövets restaurangvid golfbanan (dagens rätt 90 kr). Vi avslutar med info ang
projektet höghastighetsjärnväg. Anm. Senast 26/3(dvs vid nästa månadsmöte).
Bouledag den 16/5. Nils-Olof ansvarar för denna aktivitet. Bjuder in SPF föreningar i
N.Skåne. Volontärer behövs.
10. Resor, utfärder, teater och musik - Horst planerar utflykt till ”Blå Planeten” Köpenhamn
med buss . 21 mars. Anmälningslista går runt idag.
- 2-dagars resa till Burg i mitten av maj, mer information nästa möte.
.
11. Studier -” Passion för livet” startar den 12/3 kl 14.00 under ledning av Else Brötzner
och Barbro Bengtsson i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan i Vuxenskolans
lokaler. Temat i år är ”En resa jag gjort”
12. Friskvård - Energicenter kommer nu direkt efter vårt möte och informerar om sitt utbud.
13. Trafik - Inget att rapportera.
14. Övriga frågor – Ordförande informerade
- Medlemskort för 2019 medföljer Senioren nr 2, som kommer ut vid kommande månadsskifte, 2 kort medföljer
.
– Hugo Månsson frågade om det kommit något meddelande angående distriktsmästerskap i
boule, ordf. hade inte fått någon information
- Gunilla Zadig informerade om väntjänsten i Missionskyrkan
- Gudrun påminde om canastan, vill ha fler deltagare
15.

Mötet avslutas
- Nästa möte den 26 mars, då kommer Jannice Persson,sjuksköterska som berättar om sina
utlandsarbeten mm
- Dagens underhållning av Schlagerkompaniet från Osby, hälsades välkomna och under en
timme underhöll de tre musikerna med schlager från -40, -50 o -60 talet på ett mycket
medryckande sätt, som vi alla kunde sjunga med i. Ordf. tackade med en blomma och vi
fick höra ett extranummer och alla stämde upp i en stor applåd.
- Lottdragning på sedvanligt manér, och som vanligt några lyckliga vinnare.
- Bo Persson läste några tänkvärda ord
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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