
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 16 september 

2019 

Närvarande             Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Karin Burman, Gunilla Nutti,  

          Hans Danielsson, Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Dag Wikman 

Adjungerade           Hans Engström samt Mona Wilsson § 123 och 

                               Wivianne Edelsvärd-Öberg § 120                    

Anmält förhinder    Torbjörn Lindkvist 

 

§ 114 Öppnande 

          Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 115 Justerare 

          Karin Burman valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§116 Dagordning 

         Efter några kompletteringar på utsänd dagordning, fastställes denna. 

§ 117 Föregående protokoll 

          Bordlagd fråga om medlemsregister behandlas under övriga frågor. 

          Protokollet godkändes. 

§ 118 Ekonomi och medlemsutveckling 

          Presenterades balans- och resultaträkning t o m 2019-09-01. Styrelsen konstaterar 

          en tillfredsställande ekonomisk situation. 

      

          Vi är nu 751 medlemmar.  

  

§ 119 Aktuellt från förbund och distrikt 

          Ett antal inbjudningar till utbildningar har inkommit. 

          - Valberedning 

          - Ordförande 

          - Trafikombud, hörselombud och friskvårdsombud. 

          - Kassör 

          - Hemsidesansvarig 

          - Registeransvarig 

          Utbudet finns på hemsidan 

          Inbjudan till Seniormässa i Luleå 5-7 november. 



§ 120 Valberedningen  

           Valberedningens representant Wivianne Edelsvärd-Öberg uttryckte sin uppskattning 

            över styrelsens arbete och uttalade en förhoppning om att de styrelseledamöter vars 

            mandattid går ut, skall ställa upp för ytterligare, minst, en period. 

            Ledamöter vars mandattid går ut är Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Gunilla Nutti, 

            IngBritt Dupuich och Dag Wikman. 

 

§ 121 Styrelsens arbetsordning 

          Bordlägges till nästa möte. 

 

§ 122 Bidrag till kören 

          SPF kören har äskat bidrag till sin replokal istället för fri lunch vid deras uppträdanden, 

          se § 111. 

          Beslut 

          Styrelsen beslutar att körens medlemmar erhåller fri lunch vid de två tillfällen  

          (julmöte och vårmöte) som kören uppträder.          

 

§ 123 KPR 

          Vår representant i KPR, Mona Wilsson, informerade om KPRs arbete. KPR består av 

           6 personer från politiska org samt 7 pers från intresse org, 2 sammanträden per termin.  

           Aktuellt 

           - Pensionärernas bostadstillägg. 

           - Demensutbildning Ängsgården 

           - Kost vid boenden. 

           - Seniordagar hösten 2019 på 7 platser. 

           - Ny aktivitet ” Hälsa och träning” 

          Mona återkommer ang de två sista punkterna. 

          Styrelsen uttryckte sin uppskattning över Monas engagemang och skickade med 

          kraft och god lycka i arbetet för seniorerna. 

            

§ 124 Programkommittén 

          Kommittén har påbörjat arbetet med det kommande programmet. Arbetet leds av 

          IngBritt tillsammans med Synnöve, Torbjörn samt ett par personer utanför styrelsen.          

 

§ 125 Rapporter 

          - Utvärdering av Svinöraträffen besvaras av Gun. 

          - Jävre fiskecamp blev ett positivt arrangemang. 

          -Surströmmingsbjudningen. Fullsatt! Jättebra! 

          - Kulturcafé. Bästa mötet hittills! 

 

 

 

 

  



§ 126 Kommande träffar 

          Genomgång av kommande träffar. 

          - 18 sept Info Röda Lyktan 

          - 25 sept Månadsmöte 

          - 16 okt  Kulturcafé  

 

§ 127 Övriga frågor 

           - Lokal för ett kansli, kan finnas att tillgå i Föreningshuset G:a Djupviksskolan. 

             Sara och Gun kommunicerar med ansvariga hos Piteå Kommun. 

 

           - Hans rapporterar från sitt arbete med föreningens hemsida. Många positiva   

             reaktioner. 

             Fördes en diskussion om vad som kan vara möjligt och lämpligt att presentera 

             på hemsidan. 

             Styrelsen uttalade sin tillfredsställelse och vikten av det arbete som Hans bidrar med. 

 

          - Frågan och medlemsregister bordlägges till nästa möte ( se § 103). 

 

§ 128 Nästa möte  

          Nästa möte 2019-10-14 i samma lokal. 

 

§ 129 Avslutning 

          Ordförande tackade för dagens möte. 

 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Karin Burman 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

    

     

        

 

 

 

 

  

          

      

          



         

            

         


