225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 25 februari 2020 på Kurhotellet.

1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 70 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling och hälsade 2 nya medlemmar, Lilian och Bertil Olausson välkomna.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll – Från månadsmötet den 27 januari, godkändes och lades till
handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 219 st medlemmar + 4 vän medlemmar.
5. Förbundet –Jobbar med äldreomsorg, kontanter, bostäder och även med pensionerna.
Läs Senioren!
6. Distriktet – Erbjudande att deltaga på SPF-dagen på Jägersro i Malmö den 2/6. se info.
Anmälan till distriktet i Höör, senast 5/5. 160:-/pers inkl lunch. Gudrun tar emot
anmälningarna och listan skickas runt även på mars o aprilmötena
DM i boule i Eslöv den 16/6. Anmälan till Arne Bosma och även övrig information ang.
boulen.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Temadag Samorganisationen 26/3 kl 14.00-16.00 på Senioren i
Hässleholm, ”Ensamhet bland äldre”
- Föredrag om ofrivillig ensamhet av doktoranderna Marina Sjöberg och Helena Larsson
- Fikapaus
- Musikunderhållning
- Info från SPF Samorganisation
Anmälan till stig.aakesson@gmail.com eller 0709.464661.
Konferensavgift inkl kaffe o kaka 50 kr. Det går att Swisha till nr 1231470004(glöm inte att
skriva avsändare) eller betala kontant. Meddela också ev. allergier.
Det kommer också en temadag i april/maj om äldreboende. Mer information och datum
kommer. Barbro Bengtsson kommer att deltaga på KPR möte på torsdag 27/2. Barbro
skulle då ta upp varför ”FixarMalte” försvinner!
8. Ekonomi – Bengt redovisar efter 1 kvartalet. Swisha gärna avgiften till månadsmöten
dagen innan. Swish –nr står längst ner på sidan 2 på programbladet.
Anmälan till månadsmötet som vanligt till Gudrun eller Nils-Olof(med tanke på antal
lunchdeltagare) senast torsdagen före mötet, även om man swishar avgiften..

9. Program – Nytt programblad delas ut idag. Tryckfelsnisse har varit framme och satt ett
extra datum för nytt årsmöte. Det skall vara ändrat. Årsmötet skall vara den 22/9. Gäller val
av styrelse och inget annat. Efter årsmötet information som vanligt.
10. Resor, utfärder, teater och musik – Teater resa till Kristianstad ”Phantom of the opera”
den 26/4 kl 15.00. Bussen går från Hemköp kl 13.50. Kostnad 635:-/pers inkl buss.
Lista skickas runt idag.
.
11. Studier- Inget att rapportera
12. Friskvård – Inget att rapportera
13. Trafik – Göran Algotsson hade lite allmän trafikinformation bl a Vad en personlig
nummerskylt kostar, antal återkallade körkort per år, omkomna i trafiken( år 2019,
223 st, jämfört med 2018, 324 st ) år1970 omkom 1307 st, mm.
14.. Övriga frågor – Efter mötet idag stannar alla som är intresserade av ”Lär känna din bygd”
så att vi kan sätta ihop ett program för detta år.
Nästa månadsmöte är den 24 mars.
Gudrun hälsade Henrik Bergqvist välkommen och han underhöll oss med kåseri, ordlekar
och sång. Mycket uppskattat, många glada skratt och applåder. Gudrun tackade och
överlämnade en ros till underhållaren.
Alla våra program är i samarbete med vuxenskolan.
15. Mötet avslutas
. - Lottdragning som vanligt, och några blev lyckliga vinnare.
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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