
 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 10 april 2019, 

17.00 

Närvarande: Gun Lindkvist, Sara Dahlberg, Karin Burman, Synnöve Dellqvist, Gunilla Nutti, 

Dag Wikman 

Anmält förhinder: Hans Danielsson, Torbjörn Lindkvist, IngBritt Dupuich 

 

§ 49 Ordförande Sara Dahlberg öppnar mötet och hälsar välkommen.  

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

§ 51 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 52 Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

§ 53 Information från träff Samvaron i Öjebyn 

Hans och Gun representerade SPF Seniorerna Häggen. Ett möte vars syfte aldrig framgick. 

Det enda vi fick veta var att de ville ha hjälp av oss att fixa volontärer till sitt arbete. 

Beslutades att vi t v avstår från deltagande i denna grupp samt att vi flyttar våra aktiviteter till 

Kyrkcenter. 

§ 54.   Budget och medlemsutveckling. 

Redovisning av Balansrapport samt Resultaträkning t o m 2019-03-31. Styrelsen konstaterar 

att vi följer budget. 

- Ansökan om föreningsbidrag från kommunen är inskickat  av kassören. 

- 22 medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgift för 2019. Kontakt sker per telefon. 

  Fördelades bland de närvarande styrelseledamöterna. Rapport till kassören. 

  -Vi har f n 755 medlemmar.  

    - begärt utträde 12 st 

    - avlidna 5 st 

    - nya 10 st 



 

§ 55 Fortsatt diskussion kring organisation av information/träffar för nya medlemmar 

Beslutades att inbjuda till informationsträff för nya och presumtiva medlemmar 2019-09-18 i 

Småstaden, Röda Lyktan. 

Annons i PT och Gratistidningen 

Hur sköter vi välkomnandet av nya medlemmar? 

§ 56 Fortsatt diskussion hur vi i styrelsen fördelar uppgifter och ansvar. 

Hans Engström har anmält intresse av att vara hemsidesansvarig när Ove Lindblom slutar. 

Teknikansvarig Gun Lindkvist 

Läkemedelsombud Lisbeth Bergman 

Trafikombud  Leif Edholm 

Hörselombud  Vakant 

Studie/Utb ombud Sara Dahlberg, Gunilla Nutti  

 

§ 57 Aktuellt från förbund och distrikt. 

Distriksstämman var en trevlig och ”matnyttig” tillställning som inleddes med olika 

körframträdanden. Bengt Ingesson omvaldes som distriktets ordförande med K G Aasa som 

vice ordförande. 

Seniormässa kommer att arrangeras i Arcushallen 1:a helgen i november i samarbete med 

SPF, PRO och SKPF. 

Peter Sikström från förbundet höll ett intressant informationspass. Han talade om att det i det 

nya förslaget till stadgar skall det troligen finnas med en möjlighet till stödmedlemmar. Han 

uppmanade oss att arbeta för att attrahera yngre seniorer i våra aktiviteter. SPF Seniorerna har 

ett högt anseendeindex vid olika mätningar. Medlemsantalet sjunker. 

§ 58 Rapporter från senaste möten.  

Rapporter från möten 

Månadsmöte 20 mars på O ‘Learys. Vi var ca 60 medlemmar och det kändes trångt. 

Skrivtolkarna upplever att det är för trångt för att känna att deras arbete blir bra. De upplever 

Statt mycket bättre. De säger att O´ Learys har bättre ljud än Statt, men förordar ändå Statt. 

Föreläsningen var inte enligt den rubrik vi utlovats, delvis p g a hälsoskäl. 

 

Trivselkvällen 3 april I Norrmalmias foajé lockade över 200 medlemmar. Detta arrangerades 

tillsammans med SPF Seniorrena Rönnen. Häggens Elna Johansson hade gjort ett kanonjobb 

och styrelsen riktar ett stort tack för hennes arbete. Ett stort tack även till de frivilliga som 



arbetade hårt hela kvällen. Ronny Eriksson och Leo Holmberg stod för underhållningen och 

vi njöt verkligen. Vi har fått många tack efteråt och även ”Tummen Upp” i PT.  

  

 

Cafémötet 10 april flyttades till Kyrkcenter och 110 medlemmar hade anmält sig för att höra 

Annika Marklund prata om demens och om hur det är att vara anhörig. Häggsångarnas 

vårkonsert.  

 

§ 59 Programkommitteén 

- Programkommitténs förslag för hösten 2019 presenteras och diskuteras.  

- Konstateras att vi måste aktivera oss för att öka sponsorintäkterna. Hans Danielsson har     

   inlett arbetet. 

- Kulturrapporter till Medborgarskolan inlämnas av kassören. 

 

§ 60 Planering kommande möten våren 2019.  

- 24 april  Månadsmöte kl. 13.00  Lokal: Stadshotellet   Lunch 105 kr   

Fadderbarnens beskyddare i Sri Lanka Ellen Larsson berättar om sitt projekt 

Anmälan: till Gun Lindkvist 070-282 51 47 (ring eller sms:a) senast 18 april  

- 15 maj  Seniordag i Södra Hamnen 

SPF Seniorerna Häggen ansvarar för tipspromenad och kontakt med sportaffärerna. Gun har 

klart tipspromenad och svarskort. Styrelsen måste hjälpa till med tipspromenaden den aktuella 

dagen.  Vi behöver vinster. Sara har kollat med Granngården och vi får ett pris därifrån.     

- 22 maj Våravslutning Stormyrbergets lantgård i Pålberget kl.12.30 

Barbro Sundström avsäger sig ansvaret. Gun tar ansvar för hela aktivitetten   

Anmälan: till Gun Lindkvist 070-282 51 47 (ring eller sms:a) senast 18 april  

 

§ 61 Övriga frågor 

 

Utbildning 

- Utbildning för alla nya styrelseledamöter blir 22 maj.  

- Ove Lindblom ansvarar för utbildningskväll i början av juni, för styrelsen och ny   

   hemsidesansvarig. Ove får föreslå datum. 



 

 

 

Ensamhet 

- Studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet” finns hos SPF. Gunilla har beställt 

  materialet.  Beslutades att ta upp detta vid nästa styrelsemöte. 

 

GDPR 

- Godkännande krävs för att lägga ut på hemsidan. 

 

Kommande program 

- Packning 2019-06-12 

- Utskick ( utan e-post) början av augusti. 

- Utskick e-post             ”         ”   ” 

 

Referent 

- Referent i PT. Bordlägges till nästa möte. 

 

§ 62 Avslutning 

Sara tackar för ett trevligt styrelsemöte och förklarar det avslutat kl 20.35 

 

§ 63 Nästa styrelsemöte blir 8 maj kl.15.00 i Medborgarskolans lokaler.   

Piteå  10 april 2019 

 

Dag Wikman    Sara Dahlberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

Synnöve Dellqvist 

Justerare 

 

 

 

 


