
Anteckningar från SPF:s månadsmöte den 18 maj -22 i Bygdegården.

1. Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna och då speciellt Dan Tigerström 
från Åseda Antik, som delgav oss antikmarknadens obegripliga villkor. Han 
hade med sig exempel på attraktiva resp. osäljbara prylar. Ett stort antal 
medlemmar hade kommit för att lyssna. Dans framställning var både lärorik och 
humoristisk.

2. Gun Isaksson utsågs till justerare vid dagens möte.

3. Kerstin Åstrand rapporterade från SPF:s distriktsstämma i Vrigstad, där hon och 
Göran Johansson deltog. Ett kort sammandrag av rapporten följer nedan.

4. Konstaterades att utflykten till Ör den 13/5 hade lockat 13 personer, som alla var
nöjda med upplägget. Vid förmiddagsfikat i Åby fick vi av 
hembygdsföreningens ordförande en redogörelse för livet och utvecklingen i 
Åby från tidigt 1800-tal till nu. I Ör handlades blomsterplantor i 
Klockaregården. Gemensam lunch intogs på Lantcaféet.

5. Vi kommer att besöka Farstorps Gård i mitten på juni. Datum meddelas senare – 
muntligt och på hemsidan.

6. Den 10 augusti blir det månadsmöte med fisketävling hos Gun och Göran 
Johansson.

7. Ulla Johansson uppmanade alla att komma med förslag till höstens utflykt(er).

8. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet: Justeras:

Monica Jungenfelt Gun Isaksson

Kort sammandrag av rapport från SPF:s distriktsstämma i Vrigstad den 6/4 2022

Distriktsordföranden, Kjell Lindström, konstaterade att medlemstappet har varit stort 
under de senaste åren. Deltagarna uppmanades att försöka skaffa flera medlemmar 
genom att synas och höras och propagera för vår gemenskap. Några föreningar har 
t.ex. skickat vykort eller SMS till alla icke-medlemmar som fyllt 65 år och bjudit in 
till kaffestund. Någon förening hade på detta sätt ökat sitt medlemsantal med 20%.
 



Som exempel på betydelsen av aktiv föreningsverksamhet kan andras ett ekonomiskt 
tillskott från Allmänna Arvsfonden på 2,2 miljoner kronor för att arbeta mot ofrivillig
ensamhet.

Ett nytt projekt rörande äldres möjlighet att klara värmeböljor har inletts. Vidare 
berättades om ett projekt där man intervjuat personer som fyllt 90 år om deras 
möjlighet att delta i det digitala samhället. Av de tillfrågade hade 30% svarat jakande.
Delrapporter från projektet går att hitta på hemsidan.

Den centrala uppbörden av medlemsavgifterna går till så att inbetalningsavierna 
skickas ut under november och ska betalas senast 31 januari. Har inte detta skett efter
påminnelse, stryks man som medlem 1 april. Hela medlemsavgiften betalas till 
förbundet, som ska ha 160 kronor. Distriktet ska ha 15 kronor och resten återbetalas 
till resp. förening.

Medlemmarna uppmanades av ordföranden (pensionerad läkare) att ta vaccin mot 
lunginflammation.

Årsmötesförhandlingarna resulterade i att alla punkter på föredragningslistan 
godkändes. Omval skedde på alla viktiga positioner. Kjell Lindström omvaldes som 
ordförande på ett år.

Vid pennan: Kerstin Åstrand


