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

Närvarande: Gun Lindkvist, Sara Dahlberg, Karin Burman, Hans Danielsson, Synnöve 

Dellqvist, Torbjörn Lindkvist, Gunilla Nutti, IngBritt Dupuich, 

Frånvarande: Dag Wikman 

 

§ 34 Ordförande Sara Dahlberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 35 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Synnöve Dellqvist. 

§ 36 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för övriga frågor 

§ 37 Föregående protokoll  

Styrelsen går igenom protokollet, godkänner det och lägger det till handlingarna.  

§ 38 Fördelning av arbetsuppgifter 

Sammanfattning av styrelsebeslut från konstituerande mötet och dagens möte om 

arbetsfördelning: 

Programkommittén består i starten av IngBritt Dupuich(sammankallande), Synnöve 

Dellqvist och Gun Lindkvist. 

Försälringsansvarig är Hans Danielsson. 

Hemsideansvarig, skriver referat är Gun Lindkvist ansvarig och  Ove Lindblom har lovat 

att hjälpa oss. Vi arbetar vidare med att hitta någon. 

Studie- och utbildningsombud är Gunilla Nutti och Sara Dahlberg. 

Folkhälso- och friskvårdsombud är Gunilla Nutti och Torbjörn Lindkvist. 

Styrelsen arbetar vidare längre fram med fördelning av arbetsuppgifter. 

Lotteriansvarig är Hans Danielsson och IngBritt Dupuich.  

Posten på Samvaron hämtas av Dag Wikman 

På nästa styrelsemöte tar vi upp och diskuterar vidare hur vi i styrelsen fördelar uppgifter och 

ansvar. Det är viktigt att styrelsen står bakom alla beslut även om ansvaret delegerats.  

Vi beslutar att skynda långsamt och att vi tillsammans som team samarbetar för bästa möjliga 

resultat för våra medlemmar. Ovanstående ansvarsuppgifter kan komma att förändras. 

Styrelsen diskuterar medlemsrekrytering och marknadsföring och återkommer till detta. 



§ 39 Anmälan till distriktstämman  

Styrelsen beslutar att anmäla Hans Danielsson, Sara Dahlberg och Gun Lindkvist till 

distriktstämman i Luleå 3 april. Gun anmäler alla. 

 

§ 40 Rapporter från årsmötet 27 februari 

Det fungerade bra med att Statt delade ut en tallrik när medlem betalade. Kom ihåg till ett 

annat år att i annonsen måste det stå att anmälan är till lunchen. Alla medlemmar har rätt att 

delta på årsmötet utan att äta. Mycket bra underhållning av Svante Lindkvist.  

 

§ 41 Planering kommande program 

20 mars Månadsmöte kl. 13.00 Lokal: O ´Learys (f.d. Posten på Uddmansgatan) Lunch: 

100kr Jenni Lindberg berättar om sin organisation ”Love Life” som bl.a. arbetar med att 

befria barn från barnslaveri i Ghana. 

(Gun har bokat lokal med Jenny och bokn.nr N3.  Ansvarig för bokning av föreläsare: 

Margareta Renberg 070-686 62 94 Anmälan: till Sara Dahlberg tel. 070-288 30 92 senast 

torsdag 14/3 och Sara ringer till O ‘Learys fredag 15/1 tel. 0911- 88 01 00 och meddelar antal 

lunchgäster. Viktigt att informera om att lunchen börjar kl.13.00 så att alla först äter 

tillsammans. 

3 april  Trivselkvällen är flyttad till 3 april. 

10 april Cafémöte kl. 13.00 Lokal: Samvaron Hamnplan (bokad av Mona W) 

 Annika Marklund informerar om demens och anhörigstöd.  Häggsångarna underhåller. .Alla 

är välkomna! Gratis inträde. Fika 30 kr – betalning vid borden. 

Annika Marklund Tel 070-375 01 63 (demensvårdsutvecklare i Piteå kommun) Ansvarig för 

bokning av föreläsare: Barbro Sundström 070- 645 45 27 Ingen anmälan 

Cafévärdar är Vivianne Edelsvärd Öberg och Laila Svensson. 

 

§ 42 Programkommitteen 

Budget på helår är 18 000kr. Nu återstår 17 250kr. Höstens program har ungefär samma 

upplägg med antal möten som fjolåret. När programmet görs för våren 2020 hinner styrelsen 

diskutera upplägget mera. Programmet ska vara klart för beslut 12 juni 2019. Höstens 

program skickas ut på första styrelsemötet till hösten. 

 

§ 43 Beslut och revidering av vårens styrelsemöten 

Styrelsen beslutar följande datum 19/4 kl.17.00 i Medborgarskolans lokaler. 8/5 kl.15.00 och 

12/6 kl.15.00 Lokal till de två sista mötena meddelas på nästa styrelsemöte.  



§ 44 Trivselkväll 3 /4  2019 tillsammans med Rönnen.  

Styrelsen beslutar att inträdet är 50kr och Karin Burman ansvarar för detta. 

Elna Johansson handlar och hämtar nyckel. 

Kvällen startar kl.19.00 och sluttid bestämmer Elna tillsammans med musikerna.  

De som hjälper Elna denna kväll från SPF Häggen är Vivianne Edelsvärd Öberg och Barbro 

Sundström. Elna räknar med att deras män också kommer och hjälper till med bord etc. 

Från SPF Rönnen kommer två personer och hjälper till. Dessa namn får Elna av Lisbeth 

Lindmark efter deras styrelsemöte 7 mars.  

Förtäring till självkostnadspris.  

Det krävs anmälan och Elna Johansson tar upp anmälan från SPF Häggen. 

Elna har kollat hur stort antal som ryms i Norrmalmia foajé och enligt henne ryms det 250 

personer vid sittande bord eller 600 personer minglande.  

Gun Lindkvist ansvarar för annonsering. Annons i PT 19 mars och anmälan inne senast 26 

mars.  

SPF Seniorerna Häggen betalar alla kostnader och tar betalt. Vår kassör Karin Burman 

fördelar senare inkomster och utgifter lika mellan SPF Häggen och SPF Rönnen. 

Vid kvällens slut överlämnar Elna Johansson allt kvarvarande material och alla saker till 

Vivianne Edelsvärd Öberg.   

 

§ 45 Seniordagen 15 maj  

Vi och Pite Energi har påbörjat planering tillsammans med SPF Seniorerna Rönnen, PRO och 

SPRF gällande en seniordag i Pite Energi Arena 15 maj. Styrelsen ställer sig positiv till att 

fortsätta detta arbete förutsatt att de andra föreningarna också ställer upp. Programmet måste 

begränsas till 2.3 ansvarsområden per förening. Gun och Sara träffar de andra med Pite Energi 

14 mars. Vi återkommer i frågan. Den gamla styrelsen har lovat att ställa sig till förfogande. 

 

§ 46 Övriga frågor 

a) Styrelsen beslutar att Hans Danielsson och Gun Lindkvist åker på Samvarons träff 6 

mars i Öjebyn. 

b) Gun har fördelat alla namn och ringt till alla som fanns på listorna på önskemål om 

studiebesök på Lindbäcks husfabrik. Alla namn kom med någon av de disponibla 

dagarna.   

c) Styrelsen beslutar att inte skicka någon till introduktionsdag för nya 

styrelsemedlemmar. Det ligger för nära i tiden. Nya medlemmar måste först bli varma 

i kläderna.  

d) Vi diskuterar organisation av träffar för nya medlemmar och hur vi ska ta emot nya 

medlemmar Många intressanta idéer kom upp. Vi fortsätter på nästa styrelsemöte 

 



§ 47 Nästa styrelsemöte är 10 april kl.17.00 i Medborgarskolans lokaler.  

§ 48 Dagens ordförande Sara Dahlberg tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

Piteå 4 mars  2019 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Sara Dahlberg 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Synnöve Dellqvist 

Justerare 

 

 

 


