225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 27 augusti 2019 på Kurhotellet.
Mötet inleddes med en tyst minut för bortgångne Mari-Ann Bäckenstrand
1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 43 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll – Från månadsmötet den 23 april, godkändes och lades till
handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 220 st medlemmar + 5 vänmedlemmar.
5. Förbundet – Pensionärerna inte så hett ämne i riksdagen längre…
Förbundet lyfter ständigt frågan om bl a pensionerna.
Läs vår tidning ”Senioren”.
6. Distriktet – Inget att rapportera.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Temadag, Samorganisationen på Senioren den 25 sept
Kl 13.00-16.00. Program: Föredrag om läkemedel, Attendo informerar om det nya
äldreboendet vid Björksäter, ang riktlinjerna i bostadsförsörjningen i vår kommun och
Tillsammans mot ensamhet. Fika i mitten. Avgift 50 kr.
Anmälan till stig.aakesson@gmail.com eller 0709.464661 eller via Gudrun som vidarebefordrar.
Tillsammans mot ensamheten. Gunilla o Barbro pratar om ensamheten på Temadagen.
Nästa KPR-möte den 29/8, där Barbro deltar.
.
8. Ekonomi – Bengt lämnade halvårsrapport. Under budget, mycket beroende på mindre
antal medlemmar på våra månadsmöten och det resulterar i färre sålda lotter.
9. Program – ”Lär känna din bygd” på fredag åker vi till Lennart o Laila Nilssons trädgård i
Matteröd. Kaffekorg medtages. Därefter åker vi till Agdas stuga där Bodil Arvidsson guidar.
Samåkning kl 10.00 från Å-parken som vanligt.
10. Resor, utfärder, teater och musik – Horst ordnade 2-dagarsresa till Burg 20-21/5.
Mycket trevligt, vi kunde vara fler deltagare.
Teater resa till Kristianstad där ”Guys and Dolls” spelas längre fram i höst. Mer information
nästa månadsmöte.
Ett förslag framkom om resmål till Absolut Vodka i Åhus.

.
11. Studier – Utbildningsforum Skåne AB kommer under hösten att ha utbildningar i hur
använda internet för att klara av att sköta sin ekonomi elektroniskt.
Man tar upp:
- Trender av bedrägerier
1. Råd om kommunikation via sociala medier
2. Hur ID-kapning kan förebyggas
3. Källkritik, identifiera sanningar
4. Trygghetsfaktorer och säkerhetsaspekter.
Plats: Tyringe Museum, 10.00 – 12.30 och 13.30 – 16.00. Datum 4/9, 25/9, 9/10 och 23/10.
Anmälan till sparbanken Skånes kontor eller Kundcenter 0771-122000
Sparbankens ägarstiftelser står bakom, därför gratis för deltagarna.
På Tyringe Bibliotek den 28/10 kl 10.00-12.30 ”Digitala funktioner, bli trygg med
tekniken”. Vad är en app? När används bankID? Hur fungerar Swish och Kivra mm?
Endast 12 platser.
12. Friskvård – Boulegruppen vill ha fler spelare! Träning varje torsdag kl 13.30. Alla kan
spela!
Canastan startar 3/9 kl 13.00 i Lionslokalen. Vi vill gärna ha med fler spelare. Alla kan lära
sig!
Kamratkretsen startar 2/9 kl 14.00 i Vuxenskolans lokaler.
Bokcirkeln startar 28/8 i Biblioteket.
Vattengympan startade 27/8, varje tisdag kl 10.00. Kostnad 300 kr/15ggr.
13. Trafik – Göran Algotsson informerade från en kurs i Eslöv i våras, där han deltagit.
Göran delade ut broschyrer: Trafikkunskap, (med ett antal frågor) vid nästa månadsmöte
lämnar Göran de rätta svaren. En folder om elcykel.
14.. Övriga frågor – Ordförande Gudrun tackade alla som deltog på Nationaldagen 6/6
samt även på museicafèt. Särskilt tack till Stina Månsson och Gunilla Lövgren som bakat!
Tack har kommit från Anna-Maria Perssons anhöriga och från Lisbeth Sjölèns anhöriga.
Hjärtstartare finns nu på Kurhotellet och personalen har fått utbildning.
Få deltagare idag, hur skall vi göra framöver? Skall vi slopa augustimötet? Enl. stadgarna
skall vi ha Årsmöte samt 5 möten/sammankomster därutöver.
Nästa månadsmöte är den 24/9 och då kommer författaren Karin Brunk Holmkvist, hit..
Hon har skrivit många lättlästa och roliga böcker, bl a ”Potensgivarna”. Det är en dyr
föreläsare, därför tar vi ut en extra avgift (sanktionerat att göra vid behov, men det är första
gången vi gör det), det kostar 150 kr i stället för 120 kr. Vi har också bjudit in andra
föreningar att delta.
Idag blir det frågetävling/quiz. Bo Persson står för frågorna (medhjälpare Margareta
Persson) som även ledde denna tävling. 20 frågor av varierande svårighetsgrad, det stora
prisbordet lockade alla att göra sitt bästa. Alla priser var skänkta av företagen i Tyringe med
omnejd.
Bo tackades med en blomma av Gudrun och med applåder.

Alla våra program är i samarbete med vuxenskolan.
15.

Mötet avslutas
-Lottdragning på sedvanligt manér, och som vanligt några lyckliga vinnare.
-Bo Persson läste en dikt med anknytning till augusti månad.
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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