
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 8 maj 2019 

Närvarande: Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Karin Burman, Gunilla Nutti, Hans Danielsson, 

                     Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Dag Wikman. 

Anmält förhinder: Torbjörn Lindkvist 

 

§ 64 Öppnande 

        Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 65 Justerare 

        Synnöve Dellqvist valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 66 Sekreterare 

        Dag Wikman valdes till protokollssekreterare. I enlighet med tidigare beslut har 

        Synnöve Dellqvist ansvar för övriga uppgifter som ligger på sekreteraren. 

§ 67 Dagordning 

        Efter några kompletteringar på utsänd dagordning, fastställes denna. 

§ 68 Föregående protokoll 

        Protokollet godkändes. 

§ 69 Uppföljning av föregående protokoll 

        - Inbjudan till distriktsinformation i Luleå den 22 maj. F n har ingen anmält sitt intresse 

           från Häggen. 

        - Beslutades att marknadsföra och informera om möjligheterna att starta en studiecirkel 

          ”Tillsammans mot ensamheten”, vid medlemsmöte den 11 september. Ansvariga 

          Gunilla och Sara. 

        - IngBritt utsågs till referent i PT. 

§ 70 Rapport från månadsmöte  

         Något lågt deltagarantal vid månadsmöte den 24 april. Programmet känslosamt 

         med anledning av det nyligen inträffade terrordådet i Sri Lanka 

         M a a förhinder med kort varsel kan inträffa för gästföreläsare/underhållare, beslutades      

         att Synnöve tar med till programkommittén att det produceras en ”reservlista”. 



§ 71 Kommande aktivitet   

        Tyvärr måste våravslutningen hos Stormyrberget 22 maj ställas in p g a sjukdom hos 

        värden. Beslutades att budgeterade medel för aktiviteten överförs till 

        Storforsenaktiviteten den 6 juli.       

§ 72 Styrelsemöten 

        Kommande styrelsemöten avhålles måndagar kl 13.00 beslutades enlig följande: 

        19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari,  

        03 februari. 

§ 73 Program hösten 2019 

        Genomgång av Arbetsunderlag program hösten 2019. Underlaget skall finnas med vid 

        samtliga styrelsemöten. 

        Beslutades att fastställa programmet för hösten 2019. 

 

        Lyftes förslag till framtida aktiviteter: 

        - Prova-på bowling 

        - Prova-på badminton 

        - Prova-på gåfotboll 

        - Prova-på boxning för seniorer 

        - Prova-på motionspass för seniorer 

        - Starta teatergrupp med Rigmor Öhlund 

        - Underhållning med Patrik Öhlund 

 

§ 74 Budget/medlemsutveckling 

        Genomgång av Resultat och balansräkning t o m 2019-04-30. Inga avvikelser som 

        kräver ingripande. 

        F n har 734 medlemmar betalt medlemsavgift, 9 medlemmar har ej betalt. 

        Kontaktaktiviteten fortsätter 

 

§ 75 Ansvar och arbetsfördelning 

        Gun fortsätter att vara ansvarig för annonsering hösten 2019.       

        Genomgång av behovet att boka Tolkningscentralen. 

 

§ 76 Samarbetspartners 

        Diskuterades möjligheterna att kunna knyta nya och gärna lokala samarbetspartners till 

        SPF Häggen. Bl a som ett led i att lättare kunna marknadsföra medlemskap i SPF. 

        Skall finnas med vid samtliga styrelsemöten. 

 

§ 77 Årshjulet 

        Sara, Gun och Synnöve är ansvariga för årshjulet. 

 

 

 



§78 Nya medlemmar  

       Omhändertagandet av nya medlemmar i anslutning till våra aktiviteter sker genom att 

       representanter från styrelsen samlar de nya medlemmarna som avslutning av aktiviteten. 

§ 79 Kommunikation 

        Beslutades att mailkonversation mellan styrelseledamöterna kan användas vid 

        förberedelser inför styrelsemötena. 

 

§ 80 Nästa möte 

        Nästa styrelsemöte avhålles den 12 juni kl 15.00 på samma plats. 

 

§ 81 Avslutning 

        Ordförande tackade ledamöterna på positiva och givande diskussioner och förklarade 

        mötet för avslutat. 

 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Synnöve Dellqvist 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        

 

 

 

 

  

          

      

          

         

            

         


