225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 26 november 2019 på Kurhotellet.
Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmen Inga Johansson
1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 51 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling, välkommen till Berit Johnsson som är på provbesök idag.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll – Från månadsmötet den 22oktober, godkändes och lades till
handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 219 st medlemmar + 5 vänmedlemmar.
5. Förbundet – Inget att rapportera.
Läs Senioren!
6. Distriktet – Kurser på gång mot ofrivillig ensamhet. Gunilla Zadig kommer att deltaga. Vet
ni någon som känner sig ensam – försök få med henne eller honom till våra månadsmöten.
Vill man ändra sina personuppgifter kan man själv gå in på SPF:s hemsida. Inloggning med
personnummer och ”miriam” (eller ev. postnumret på egen adress). Går också bra att anmäla
via kassören.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Gunilla Nilsson meddelade att FixarMalte ” ligger på
omsorgens bord”. En temadag om ”ensamhet” kommer att anordnas i mars månad.
8. Ekonomi – Bengt meddelade att årsresultatet går back med ca 3000 kr, i övrigt inget att
rapportera.
Kurhotellet kommer att höja priset fr o m 1/1 2020 med 10 kr/pers, vilket innebär att det
kommer att kosta 130 kr med lunch och 50 kr för de som inte äter lunch.
9. Program – ”Lär känna din bygd” återkommer till våren.
”Passion för livet” kommer också att starta till våren
10. Resor, utfärder, teater och musik – Horst planerar för en resa ev. till HelsingborgHelsingör, vidare en teaterresa och även något annat resmål till våren.
11. Studier – Inget att rapportera.
12. Friskvård – Inget att rapportera

13. Trafik – Göran Algotsson påminde oss om att använda reflexer nu i höstmörkret
Lite statistik: 40-50 personer (fotgängare o cyklister) omkommer under den mörka årstiden
och de flesta olyckor sker mellan kl 16.00 – 18.00. Göran delgav oss lite information om
eldrivna bilar och dess batteri. En väg på Gotland kommer att byggas, som kommer att
ladda eldrivna bilars batteri när man kör på den.
Göran påminde oss också om brandfaran under juletid, bra att ha brandsläckare till hands.
.
14. Övriga frågor – Tisdagen den 10/12 är det julbord med luciatåg med barn från förskolan ,
280 kr/pers, men minsta antalet är 35 personer. Lista skickas runt idag för anmälan, skriv
även tel.nr om ifall att vi får avboka.
Den 28/1 2020 har vi årsmöte och efter mötet kommer Skånetrafiken att informera om det
nya biljettsystemet och efter det kommer Kerstin Ek-Svantesson att berätta om en resa till
Cuba.
Bo informerar helt kort om Skånetrafiken. Broschyr har skickats ut till alla hushåll.
Idag kommer Sparbanken Skåne att informera. Jan Reiderstad från Utbildningsforum
gav utförlig information om dagens digitala värld. Gratis kurser anordnas på Tyringe
Museum under våren.
Dagen avslutades med en trevlig och medryckande uppvisning av de 16 st + ledare
linedansare från Hässleholms gruppens medlemmar. De tackades med varma applåder och
Gudrun överräckte en chokladask till gänget.
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 i adventstid
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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