
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 12 juni 2019 

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

                     Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Dag Wikman. 

Adjungerad: Hans Engström  

Anmält förhinder: Torbjörn Lindkvist 

 

§ 82 Öppnande 

        Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 83 Justerare 

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

§ 84 Dagordning 

        Efter några kompletteringar på utsänd dagordning, fastställes denna. 

§ 85 Föregående protokoll 

        Protokollet godkändes. 

§ 86 Webbredaktör 

         Presenterades vår nye webbredaktör, Hans Engström, som skall efterträda 

         Ove Lindblom. Ordföranden hälsade honom hjärtligt välkommen. Ove och 

         Gun kommer att vara hans mentorer så att han lättare skall kunna sätta sig in i 

         verksamheten. 

  

§ 87 Årshjulet  

         Fastställdes Årshjulet dat 2019-06-12, vilket utgör styrelsens återkommande 

         arbetsordning. Årshjulet uppdateras vid behov med angiven aktuell datering. 

 

§ 88 Ekonomi   

        Presenterades resultat- och balansräkning. Inga större avvikelser. 

 

 

 

 

 

 



§ 89 Medlemsutveckling 2019 

        ”Ickebetalandelistan” är genomgången.  

          Förändringar 

          - 18 nya 

          - 22 avgångar 

          -   8 avlidna 

          Vi är f n totalt 745 medlemmar. 

          Seniordagen gav ett antal intresseanmälningar. 

 

§ 90 SPF jubileum 

        SPF fyller 80 år och kommer att arrangera jubileumsaktivitet den 2 september 2019 

        i Göteborg. Önskemål från centralt håll att även lokalavdelningarna skall ordna någon 

        jubileumsaktivitet. 

        Beslutades att inte arrangera någon aktivitet med anledning av jubileet. 

 

§ 91 Piteå 400 år 2021 

        Föreningarna i kommunen inbjuds att inkomma med förslag till program vid firandet. 

        Beslutades att invänta ytterligare info från kommunen. Frågan bordlades till nästa 

        möte. 

 

§ 92 Kommande program 

        Planeringsunderlag hösten 2019 är klart, bilägges protokollet. 

 

§ 93 Seniordagen 15 maj 

        Gun rapporterade från utvärderingen av seniordagen. Många bra synpunkter att 

        ta hänsyn till kommande seniordagar. 

        Beslutades att vi är positiva till kommande arrangemang 2020. 

 

§ 94 Konsert Janne Schaffer 

        Konfirmerar tidigare beslut per capsulam Vårt engagemang vid Janne Schaffers 

        konsert i Acusticum den 10 oktober. 

 

§ 95 Anmälningar till aktiviteter 

        Hans rapporterade från kontakterna med Föreningsservice ang mottagning av 

        anmälningar till våra aktiviteter. 

        Beslutades att göra tester vid 2 tillfällen under våren 2020. 

 

§ 96 Övriga frågor 

        - Meddelande från KPR ang Seniorvecka i Piteå Kommun. Syfte? 

           Beslutades att bjuda in Mona Wilson till nästa möte för att få mer info. 

        - Våra reseombud Mona och Barbro har avsagt sig uppdraget. Vi undersöker 

            möjligheten om samordning med SPF Rönnen. 

        - Aktivitet Storforsen 6 juli. Beslutades SEK 200/ person. 

 



§ 97 Paketering 

        Paketering av höstens program, augusti 2019 – februari 2020. 

 

§ 98 Nästa möte 

        Nästa styrelsemöte avhålles den 19 augusti 13.00 på samma plats. Ordföranden aviserade 

        ett något längre möte, ”Kick-Off” inför höstterminen. 

 

§ 99 Avslutning 

        Ordförande tackade ledamöterna för positiva och givande diskussioner och förklarade 

        mötet för avslutat. 

 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Synnöve Dellqvist 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        

 

 

 

 

  

          

      

          

         

            

         


