
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 19 augusti 

2019 

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

                     Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Torbjörn Lindkvist, Dag Wikman. 

 

§ 100 Öppnande 

          Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 101 Justerare 

          Gun Lindkvist valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§102 Dagordning 

          Efter några kompletteringar på utsänd dagordning, fastställes denna. 

§ 103 Föregående protokoll 

          - Inget nytt har inkommit ang Piteå 400 år. Bordlägges till nästa möte. 

          - Anmälningar till aktiviteter. Karin avstämmer med förbundet hur och om vi kan 

            lämna ut medlemsregister. Tas upp på nästa möte. 

          Protokollet godkändes. 

§ 104 Ekonomi och medlemsutveckling 

         Presenterades balans- och resultaträkning t o m 2019-07-31. Styrelsen konstaterar 

         en tillfredsställande ekonomisk situation. 

       

         I anslutning till sommarens aktivitet så har det tillkommit ett antal nya medlemmar. 

         Vi är nu 750 medlemmar.  

  

§ 105 Aktuellt från förbund och distrikt 

Intresserade av att få information om kommunens bidrag till pensionärsorganisationerna 

för projekt bestående av SEK 70.000. Vår representant i KPR, Mona Wilson, har lovat 

komma till nästa möte.        

 

§ 106 IT-frågor  

          Vår nya IT-ansvarig, Hans Engström, håller på att sätta sig in i SPF:s system och 

           program. Gun fortsätter dialogen med honom. 

           Beslutades att bjuda in Hans till samtliga styrelsemöten. 

 



§ 107 PiteEnergi 

          Gun har gjort en redovisning av hur vi använt sponsorpengarna från PiteEnergi  

          (bilägges originalprotokollet). 

          Ansökan för kommande år är inlämnad. 

 

§ 108 Rapporter 

          - Resan till Storforsen den 6 juli. Nöjda deltagare. 

          - SPF-golfen avgjordes 14 augusti. Monica och L-G Stenlund vann även detta år. 

 

§ 109 Reseombud 

          Vi har tyvärr inte rekryterat något reseombud. Sonderingarna fortsätter. Samarbete 

           med SPF Rönnen är bekräftad. 

 

§ 110 Höstens aktiviteter 

          - 27 aug Utflykt till Svinöra (medhjälpare under Seniordagen) 

          - 28 aug Jävre fiskecamp. Anmälningstiden går ut 21 aug, f n 32 anmälda. 

          - 04 sept Surströmming Norrstrandslogen. ”Gubbligan” inbjudare. 

          - 11 sept Kulturcafé. Bl a presentation av föreningens studiecirklar. 

          - 18 sept Infomöte för nya medlemmar Röda Lyktan Småstaden. 

 

          Aktiviteter under hösten enligt uppgjort plan. 

 

§ 111 Övriga frågor 

           - SPF-kören äskar ekonomiskt bidrag till sin replokal motsvarande  

              ca SEK 7.200/termin. 

              Beslutades att se över förutsättningar för samtliga studiecirklar/kamratgrupper 

              innan vi ger svar. Gun kollar tidigare beslut i frågan, Gunilla och Sara ansvariga. 

              Tas upp på nästa möte.  

 

           - Kammarkollegiet kräver ingen resegaranti från föreningen, vid researrangemang. 

 

           - Beslutades att även testa annonsering av aktiviteterna även i Piteå Gratistidning. 

 

           - Beslutades att inköpa 1 st Roll-Up samt 2 st Strandflaggor att användas där vi  

             arrangerar våra aktiviteter. Hans Danielsson ansvarig. 

 

§ 112 Nästa möte 

          Nästa styrelsemöte 2019-09-16 

 

§ 113 Avslutning 

           Ordföranden tackade för engagerande diskussioner och avslutade mötet. 

           Därefter startade arbete kring styrelsens arbetsdokument. 

 

 



 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Gun Lindkvist 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        

 

 

 

 

  

          

      

          

         

            

         


