225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 23 april 2019 på Kurhotellet.
Ordföranden hälsade 4 gäster från SPF i Verum hjärtligt välkomna, med ordf. Håkan Håkansson
i spetsen.
Tyst minut för bortgångne Axel Tallberg
1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 54 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll –Från månadsmötet den 26 mars, godkändes och lades till
handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 222 st medlemmar + 5 vänmedlemmar.
5. Förbundet – Pensionerna är ett hett ämne.
Läs vår tidning ” Senioren”.
6. Distriktet – Distriktsstämma i Lund 4/4. Peter Lindgren omvald som distriktsordförande,
Gudrun Hermansson deltog.
MSB gav info om krisberedskap. Varannan tugga vi äter är importerad. Om transporterna
står stilla, strömlöshet eller annat så tar butikernas varor snabbt slut. De har inga lager
längre, lagren ligger på lastbilarna. Därför bör vi alla ha ett krisförråd hemma med
basmatvaror, batterier, stearinljus mm så vi klarar oss åtminstone en vecka. Tillgång till
batteriradio för informationens skull. Vattenbrist: det går åt 3 l/pers och dag enbart till
matlagning. En dunk med färskvatten håller 6 mån om den står svalt.
Seniormässa i Malmö 24/4.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Samorganisationen har Temadag 25/4 kl 14.00 på Senioren i
Hässleholm, 50:-, anmälan till stig.aakesson@gmail.com. OBS begränsat med platser!
Program: Tandhälsa inom omsorgen, psykiatri/demens samt planer och projekt inom Hlm`s
Kommun. Frågestund däremellan.
Medverkande: Caroline Hedenström, Vice ordf i primärvårdsnämnden Region Skåne,
Anne Nyström, Vittsjö Sjukhem, Tore Kvist och Stig Åkesson från Bogruppen.
Fixartjänsten är indragen, men kommer fortsättningsvis att diskuteras.
Barbro meddelade att ”Väntjänsten” eller ”Träffpunkten” finns på 7 st platser i
kommunen.

Jan Göransson informerade från Bogruppen ang. ett mellanboende på Göingetorget. Jan
Göransson och Bo Ander Friberg hade träffat politiker och tjänstemän och de såg positivt på
förslaget.
.
8. Ekonomi – Bengt informerade och att budgeten i stort sett ligger i balans.
9. Program – ”Lär känna din bygd” Silviaskolan i Hässleholm på fredag d 26/4. Avfärd
Kl 10.00 från Å-parken som vanligt.
-”Lär känna din kommun” Besök på Räddningstjänsten fredagen den 29/3. .Lunch på Lövets
restaurangvid golfbanan och som avslutning info ang projektet höghastighetsjärnväg.
Mycket uppskattat, ett 40-tal personer deltog
10. Resor, utfärder, teater och musik – Horst har ordnat 2-dagarsresa till Burg 20-21/5 i
samarbete med Röke buss. Idag är det 37 anmälda. Vill du med? Anmäl direkt till Röke
buss.
.

Barbro informerade om en resa genom Hembygdsföreningen i Skåne den 29/8,
heldagsutflykt i Skåne ”Mellan Sjö o Ås” Ringsjön o Linderödsåsen, 360:- + buss.

.
11. Studier -” Passion för livet den 7/5 kl 14.00 under ledning av Else Brötzner
och Barbro Bengtsson i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan i Vuxenskolans
lokaler.
12. Friskvård - Inget att rapportera
13. Trafik – Inget att rapportera
14.. Övriga frågor – Vi har tillsammans PRO påtalat bristen på hjärtstartare på Kurhotellet
i ett gemensamt brev. Efter vårt möte idag informerade Kurhotellet att de är på gång med
inköp av hjärtstartare.
Sparbankens utbildningsforum(fristående från sparbanken) kommer under hösten att ha
utbildningar i hur man använder internet för att klara av att sköta sin ekonomi elektroniskt.
Platsen blir på museet och de har lovat att återkomma med datum, förhoppningsvis före
augustimötet.
”Pensionärernas Dag” på Senioren, Tingshusg 2 i Hässleholm, fredagen den 3 maj
kl. 9.30 kaffe o smörgås. kl 10.00 Annelie o Lukas, sång o musik,
kl 10.30 Verksamhetschef Matti Pajawjis, inf om ”Aktuellt inom närsjukvårdern”
Nästa månadsmöte är 28/5 i Tockarp (V Torups bygdegård vid dåligt väder) och då
underhåller Krister Wrambjer som vanligt.
Glenn Bengtsson(piano o sång) och Holger Petersen(fiol) underhöll oss idag med mycket
fin musik o sång. Ordf. tackade med blommor och de fick stående applåder från åhörarna.
Vi fick även höra extranummer.

15.

Mötet avslutas
-Lottdragning på sedvanligt manér, och som vanligt några lyckliga vinnare.
-Bo Persson läste en dikt om våren och vitsippornas tid
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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