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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 4 februari 2019 

Närvarande: Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Sara Dahlberg, Karin Burman, Lena Esbjörnsson, 

Frånvarande: Margareta Renberg, Veronica Magnusson, Anders Lundström 

Närvarande inbjudna: Revisor Rolf Wennberg och från valberdningen Vivianne Edelsvärd- 

Öberg 

 

 

 

§ 20 Ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 21 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Burman. 

§ 22 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för övriga frågor 

§ 23 Föregående protokoll  

Styrelsen går igenom protokollet. Beslut om medlemsavgift för år 2020 finns på dagens 

agenda. Styrelsen tar idag fram namnförslag på ny valberedning. Vid närmare kontroll har vi 

inget avtal med Smart Eyes. Styrelsen beslutar att meddela dem att de får själva inbjuda 

seniorer till sin butik. Sekreteraren får i uppdrag att meddela dem detta.  Trivselkvällen med 

Ronny Eriksson och Leo Holmberg flyttas till 3 april. Protokollet justeras därmed och läggs 

till handlingarna. 

§ 24 Budget och medlemsutveckling 

Kassören har inget att meddela angående medlemmar i början på året. Styrelsen får frågor 

från medlemmar om när inbetalningskortet med medlemsavgiften kommer. Frågor kommer 

också om medlemskortet. Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att be Ove skicka 

ut ett gruppmail med följande lydelse: ”Årets medlemskort kommer att skickas med i 

tidningen Seniorerna nr 2, som kommer i månadsskiftet februari/mars. Inbetalningskort för 

medlemsavgiften kommer närmaste tiden.” 

Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att lite längre fram beställa medlemskort till nya 

medlemmar via webbutiken. 

Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till kassören att förlänga vårt fasträntekonto ett år.  



§ 25 Revisorn har ordet 

Revisor Rolf Wennberg redogör för revisorernas arbete med årsredovisningen och bokföring 

samt styrelsens förvaltning 2018. Attest på kvittot är viktigt. På kvitto för omkostnader ska 

det finnas namn och personnummer. Detta fungerar perfekt. Han redogör för en del nya 

skatteregler fr.o.m. år 2019. I förslaget till revisionsrapport har revisorerna inte någon 

anmärkning gentemot styrelsen. 

§ 26 Valberedningen har ordet 

Vivianne Edelsvärd- Öberg presenterar ett färdigt nomineringsförslag från valberedningen. 

De har med ett gediget arbete lyckats fylla namn till alla platser i styrelsen. Styrelsen tackar 

dem för ett noggrant och väl utfört arbete. Vi tillsammans diskuterar namnförslag till nästa års 

valberedning. 

§ 27 Aktuellt från förbund och distrikt 

De arbetas centralt med ett projekt ”Aldrig ensam”. Ambassadörer är utbildade. 

Utbildningsmaterial är under upparbetning. Sen ska arbetet fortsätta i distrikt och i föreningar.  

Vi kan gärna lyssna på Seniorpodden, där finns mer info. Vi påminns också om vårt intranät, 

som innehåller mycket bra information. Distriktsstämman är 3/4 2019 i Regionhuset i Luleå. 

Mona kollar upp datum för anmälan. Styrelsen ser fördelar med att hela styrelsen anmäler sig. 

Vi får skicka nio ledamöter. Den nya styrelsen tar definitivt beslut i frågan. 

 § 28 Rapporter 

På månadsmötet 23 januari kom det mer än 100 medlemmar. Vi var första gången i den nya 

lokalen O ‘Learys. Vi konstaterar att det fungerade bra. Det var en aning trångt men 

stämningen var bra och god mat serverades. Det var en intressant föreläsning från Sparbanken 

Nord om framtidsfullmakt. Vi konstaterar att det fungerade bra för skrivtolkarna i den nya 

lokalen.  

Från studiebesöken på Lindbäcks husfabrik rapporterar Barbro Sundström enligt följande:  

”Det har varit en grupp på Lindbäcks den 1/2. Det var toppen enl. Mona Lindblom. 

Den 30/1 blev det akut inställt pga. av förhinder från Lindbäcks. Det blir den 15/2 istället. 

Ringde runt till alla och meddelade så det är klart. Alla kunde då, Jag ska dit den 15/2 och då 

får jag förhoppningsvis fler datum. Ytterligare en grupp ska dit den 8/2. Jag har över 70 st. till 

som är intresserade.” 

§ 29 Planering kommande program 

- 13 februari  Kulturcaféet kör vi enligt planeringen i vårt arbetsprogram. 

– Trivselkvällen är flyttad till 3 april 2019. Underhållning av Ronny Eriksson och Leo 

Holmberg. Ordförande Lisbeth Lindmark i SPF Seniorerna Rönnen är kontaktad. Lokal är 

Norrmalmias foajé. Vi delar på alla kostnader. Styrelsen beslutar att ge Sara i uppdrag att 

kolla upp allting närmare. 



– Lunchen 14/2 kl.13.00 för alla styrelseledamöter och ombud blir på Lemon Tree. Sara har 

beställt allt. Styrelsen beslutar att inbjuda alla som ansvarat för studiecirklar. Vi är eniga om 

att en uppmuntran för deras arbete är jätteviktigt. Styrelsen beslutar också att inbjuda 

ordförande Lars Hallberg till lunchen, eftersom han är i Piteå just detta datum Sekreteraren får 

i uppdrag att inbjuda honom. 

§ 30 Årsmötets slutplanering 

Alla handlingar är nu klart till årsmötet. Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att 

kopiera 30 ex av alla handlingar till årsmötet samt lägga ut allt på hemsidan. Årsmötet börjar 

med lunch och sen underhållning av riksspelman Svante Lindqvist. Sen tyst minut och 

årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan. Ansvarig är Mona Wilsson. Mötet avslutas 

med avtackningar. 

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter år 2020. 

§ 31 Övriga frågor 

a) Styrelsen diskuterar det 30-årsjubileum som glömdes bort år 2018. Vår förening 

startade 28/3 1988. Styrelsen beslutar att vi inte firar 30 år eftersom det är ett år för 

sent. Styrelsen vill däremot att nästa jubileum tas upp i god tid, så att en ordentlig 

planering görs inför firandet.   

b) Gun och Sara träffar Pite Energi 5/2 för att dra upp riktlinjer inför seniordagen senare i 

vår. När vi vet mer mailas detta ut. Nuvarande styrelse lovar att ställa upp vid behov. 

c) Vi diskuterar nästa års valberedning och en del namnförslag. Gun och Sara får i 

uppdrag att kontakta vederbörande.  

d) Styrelsen får besök av Johan Viklund med enskild firma Snow Security. Vi lyssnar till 

hans erbjudande om att seniorer får hjälp med datorer, smartphones och surfplattor. 

Styrelsen beslutar att överlämna hans visitkort till Medborgaskolan i förhoppning att 

de startar någon form av utbildning. Sekreteraren pratar med Medborgarskolan samma 

dag och överlämnar visitkort. Sekreteraren mailar ett svar till Johan angående detta.  

§32 Nästa möte är årsmötet 27 februari. Direkt efter årsmötet har vi konstituerande 

möte. 

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

Piteå 4 februari  2019 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Wilsson 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Karin Burman 

Justerare 



 

 

 


