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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 14 januari 2019 

Närvarande: Mona Wilsson,Gun Lindkvist, Lena Esbjörnsson, Sara Dahlberg, Margareta 

Renberg, Karin Burman 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Veronica Magnusson, Lars Hallberg, Anders Lundström 

§ 1 Vice ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna genom att 

tillönska styrelsen en god fortsättning på det nya året. 

 § 2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Sara Dahlberg. 

§ 3 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för övriga frågor. 

§ 4 Genomgång föregående protokoll  

Alla uppdrag i protokollet är slutförda och styrelsen godkänner därmed protokollet och det 

läggs till handlingarna. 

§ 5 Valberedningen har ordet 

Valberedningen presenterar namnförslag på nya styrelseledamöter till årsmötet i februari. De 

gör klart allt skriftligt till styrelsemötet 4 februari.  

§ 6 Vårt material i Samvarons lokaler 

Styrelsen träffas onsdag 16/1 kl.9.00 – 11.00  i Medborgarskolans lokaler och gallrar i SPF 

Häggens gamla material. Sara och Margareta hämtar allt material på Samvaron.  

§ 7 Hyra av Samvarons lokaler till studiecirklar 

Alla ansvariga för studiecirklar var inbjudna till mötet i december och har fått underlag för 

påskrift av hyresavtal. Se bilaga! 

§ 8 Beslut budget 2019 och medlemsutveckling 

Kassören går igenom resultaträkning och balansräkning per 31/12 2018. Styrelsen 

godkänner dessa och de läggas till handlingarna. Styrelsen går igenom hela förslaget till 

budget 2019 och justerar efter en del diskussioner.   

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget 2019. 



Styrelsen får redogörelse över medlemsutvecklingen. Vi konstaterar att 31/12 har vi 762 

medlemmar. Vid årets början hade vi 787 medlemmar. Avlidna medlemmar är 18, nya 

medlemmar är 35. Vi har alltså minskat medlemsantalet med 25. Det är en förändring på – 

3,18 %.  

§ 9 Revisorerna kommer till nästa styrelsemöte.  

§ 10 Aktuellt från förbund och distrikt 

Seniormässa för Norrbotten planeras till 5/11-7/11 2019. Det är ett samarbete mellan SPF; 

SKPF och PRO. Preliminär lokal är Energi Arena i Luleå.  

Utbildningsplanen för år 2019 är inte klar. Det kommer ett utskick inom kort. 

Ordförande redogör för förbundets IT-grupp och den lägesrapport de lämnat 2018-12-13. 

Vår förbundsordförande driver att det blir en äldreminister i nya regeringen. Hon och 

förbundet arbetar också för lägre skatt för seniorer. I slutet av januari kommer 

inbetalningskortet för medlemsavgifter. I tidningen Seniorerna i februari finns medlemskortet 

för år 2019. 

§ 11 Rapport från månadsmöte i december 

På luciamötet 12 december kom det drygt 140 medlemmar. Det serverades god mat. Till ett 

annat år ska vi förbereda att glögg serveras i inre lokalen. Bord måste flyttas så att luciatåget 

står längts in i lokalen.  

Vi har en enormt duktig kör. De framförde en mängd sånger och vi blev häpna över deras 

framträdande. Christinaskolans musikklass underhöll med luciatåg av hög kvalitet. 

§ 12 Planering kommande möten 2019 

. 23 jan Månadsmöte kl. 13.00  Lokal: O ‘Learys (f.d. Posten Uddmansgatan) Lunch: 

100 kr (Gun har bokat lokal med Jenny och bokn.nr 53)  

 Juristerna Alexander Lundmark och Jeanette Rae från Sparbanken Nord 

informerar om framtidsfullmakt. 

Ansvarig ang föreläsare och anmälan: Margareta Renberg 070-686 62 94  

Anmälan senast torsdag 17/1 och ring O´learys fredag 18/1 tel 0911- 88 01 

00 och meddela antal lunchgäster. 

OBS! Föreläsare eller vi måste ta med egen dator. Vi kan gärna gå dit 

någon dag innan och se att kablarna stämmer. Vi måste kunna ansluta en 

HDMI-kabel.  

 STUDIEBESÖK Lindbäcks nya husfabrik. Det fanns tre datum att välja 

mellan.  



  Det är redan fullbokat 30 januari och 1 febr. Några platser kvar 8 febr. 

 Grupp: max 20 personer/gång. Lunch: Plankan kl.12.00 ( lunchpris: 95kr) och 

därefter studiebesök 

Ansvarig och anmälan: Barbro Sundström 070- 645 45 27 (ring eller sms:a) 

Kolla med Barbro hur många som anmält att de vill åka bil från 

Kyrkparkeringen.     

§ 13 Lunch för styrelse, ombud och kommittéer 

Den sedvanliga lunchen för styrelseledamöter och ansvariga äger rum på Lemon Tree torsdag 

14 februari 2019 kl.13.00. Beslut: Styrelsen och ansvariga bjuds på lunch. 

Sara beställer på bord på Lemon Tree. Karin och Sara ansvarar för att inbjudan mailas ut till 

alla och Karin fixar mailadresser via medlemsregistret. Om någon saknar mailadress inbjuds 

de på annat lämpligt sätt.  

§ 14 Verksamhetsplan 2019 

Styrelsen beslutar om verksamhetsplan för år 2019. Denna läggs ut på hemsidan och 

kopieras upp i 30 exemplar till årsmötet. Styrelsen kommer att göra en uppföljning av 

verksamhetsplanen vid vårens sista styrelsemöte.  

§ 15 Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsberättelsen beslutas av styrelsen. Den ska också läggas ut på hemsidan och 

kopieras upp i 30 exemplar till årsmötet. 

 § 16 Kallelse till årsmötet 

Styrelsen diskuterar sekreterarens förslag till dagordning och beslutar att fastställa kallelse 

och dagordning enligt förslaget. Kallelse skickas till alla medlemmar via gruppmail samt 

läggs ut på hemsidan. Valberedningen ansvarar för att ordna årsmötets ordförande och 

sekreterare. Valberedningens fick idag information angående detta. Kallelse till årsmötet och 

information om lokal kommer i annons. 

På nästa styrelsemöte måste styrelsen besluta om ett förslag till medlemsavgift för år 2020. 

Detta förslag ska tas upp på årsmötet.  

Styrelsen arbetar fram namnförslag på ny valberedning. Detta bör vara klart till styrelsemötet 

4 februari.  

§ 17 Övriga frågor  

I Häggens mailbox har det kommit ett förslag från Smart Eyes om att få möjlighet att 

informera alla medlemmar om gratis synundersökning m.m. Styrelsen beslutar att meddela 

dem att vi återkommer till hösten.  



Elna meddelar innan hon går att Ronny Eriksson har förhinder i mars på vår planerade 

trivselkaväll. Olika förslag diskuteras och styrelsen beslutar att ha kvar nuvarande datum, 

men höra med Rönnens ordförande Lisbeth om de har andra förslag på underhållare. Frågan 

tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 18 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte blir 4 februari 2019 kl.13.00 på Medborgarskolan.  Mona ansvarar för 

fikat. 

§19 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet 

 

Piteå 14 januari 2019 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Wilsson 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Saraq Dahlberg 

Justerare 

 

 

 


