
 

     

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 3 februari 2020 

 

Närvarande  Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Karin Burman, Synnöve Dellqvist, 

  IngBritt Dupuich, Hans Danielsson, Dag Wikman. 

Adjungerade  Hans Engström, Mona Wilsson § 211, Rolf Wennberg och 

  Ingrid Backman § 210. 

Anmält förhinder Torbjörn Lindkvist, Gunilla Nutti. 

 

§ 198 Öppnande 

          Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 199 Justerare 

          Hans Danielsson valdes att tillsammans medordföranden justera dagens protokoll. 

§ 200 Dagordning 

          Utsänd dagordning godkändes. 

§ 201 Föregående protokoll 

          Protokollet godkändes. 

§ 202 Arbetstelefon 

          Beslut om ev inköp av arbetstelefon till styrelsen hänskjutes till den nya styrelsen 

          enligt beslut på föregående styrelsemöte. 

§ 203 Ekonomi 

         Inget tillkommit sedan förra styrelsemötet. Hänvisas till föregående protokoll. 

§ 204 Budget 

          Förelagt budgetförslag, daterat 2020-02-03, fastställdes. 

§ 205 Sponsorer 

          Äskade medel från Socialstyrelsen, Pite Energi och Pireva. Ännu ingen återkoppling. 

§ 206 Distriktsstämma 

          Distriktsstämma i Luleå 2020-03-19. Beslutades att överlåta val av ombud till den nya 

          styrelsen. 

 



§ 207 Rapporter 

          29 jan månadsträff med 65 deltagare. Föreläsare från FMN, Föräldraföreningen Mot 

          Narkotika. Ett viktigt och aktuellt ämne som berörde oss alla.  

§ 208 Kommande träffar 

          12 febr Medlemsträff i Kyrkcenter med underhållning och fika. Fika/entre 40:-. 

           Framtida avgifter behandlas vid nästa styrelsemöte. 

          21 febr PUB-afton. Trivselavgift 50:- för medlem samt 70:- för medföljande icke 

           medlem. 

          26 febr Årsmöte. Sara och Synnöve ansvarar för planering. 

           Hösten Info-träff var mycket positiv. Styrelsen rekommenderar att Info-träffar 

           arrangeras vår och höst. 

           27 maj Våravslutning, resa till Sikfors. Resa, lunch med kaffe, underhållning samt 

           möjlighet till att besöka gamla Kraftverket och Sikforsgården. 

           Avgift 200:-/medlem. Hans Danielsson totalansvarig förutom annonsen. 

           Beslutades att gästföreläsare/underhållare vid våra månadsträffar bjuds på lunch. 

§ 209 Styrelsearvoden 

          Styrelsen föreslår oförändrade styrelsearvoden för nästa verksamhetsår. 

§ 210 Revisorerna 

          Revisorerna avlades rapport efter genomförd revision. Revisorerna framförde några 

          värdefulla tips och synpunkter inför kommande verksamhetsår. 

§ 211 KPR 

          Styrelsen framförde SPF Häggens synpunkter till vår representant Mona Wilsson 

          inför Piteå Kommuns översyn av föreningsbidrag. 

          ” Det måste ge utdelning i föreningsbidraget med bra och omfattande verksamhet”. 

§ 212 Hemsidan 

          Strukturen på hemsidan har börjat ”sätta sig”. Hans Engström efterlyser bidrag för 

          att hålla hemsidan aktuell. 

§ 213 Valberedning 

           Ingen från valberedningen hade möjlighet att närvara varför Ordföranden föredrog 

           valberedningens förslag till funktionärer för kommande verksamhetsår. 

§ 214 Lotterier 

          Beslutades att vinster vid våra lotterier skall t v bestå av presentkort från Systembolaget 

          och Piteå Presentkort. 

 

 



§ 215 Nästa möte 

          Ev extra styrelsemöte 2020-02-12, efter medlemsträffen. 

          Konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet 2020-02-26 

§ 216 Avslutning 

          Ordföranden tackade samtliga för detta hennes sista styrelsemöte och 

          önskade alla god lycka. 

 

 

Dag Wikman  Sara Dahlberg Hans Danielsson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

          

 

         

         


