
 
 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 23 september 
2020  
 
Närvarande Torbjörn Lindkvist, Hans Danielsson, Gunilla Nutti, Margareta Karlsson, Ulla-

Britt Berggren, Roland Öberg, Karin Burman, Synnöve Dellqvist 
 
Anmält förhinder Lars Jonsson 
 
§47 Öppnande 
Ordförande Torbjörn Lindkvist öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§48 Val av justerare 
Margareta Karlsson valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§49 Dagordning 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
 
§50 Föregående protokoll 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 27 augusti 2020 godkändes 
 
 
§51 Ekonomi och medlemsutveckling 
Rapport. Ekonomin är bra i föreningen. Enda utgiften i augusti har varit inköp av frimärken 
för utskick av information till medlemmar som ej har mejl. Medlemsantalet uppgår till 764.  
 
 
§52 Rapporter  
Studiecirklar 
Studiecirklar som startat eller förväntas starta i höst är:  
 
Linedance i Norrmalmias foajé 
Häggenkören i Kyrkcenter 
Stolyoga i Medborgarskolan 
Gigong i Norrmalmias foajé 
 
Studiecirkeln ”Passion för livet” har i nuläget för få anmälda för att kunna genomföras. 
Önskemål om att annonsera i PT för denna cirkel avslogs då styrelsen vid mötet 27 augusti 
beslutade att all medlemsinformation inför hösten skulle ske genom gruppmejl/brev istället 
för annonsering. I utsänd information fanns uppgifter om vilka studiecirklar som planerades 
för hösten och hur man anmäler sig. 
 
Promenadgrupper 
Då för få anmälda inkommit avvaktar vi tillsvidare med denna aktivitet. 



 
 
Sponsring av lokaler 
På grund av de rekommendationer föreningen fått om att Coronaanpassa lokaler vid 
aktiviteter, har några av studiecirklarna blivit tvungna att ändra lokal för att kunna 
genomföras, vilket medfört ökade kostnader för dessa. Styrelsen beslutade därför, att under 
hösten, sponsra för merkostnader med 1.500:- per aktivitet. Detta bidrag betalas från 
erhållna sponsorpengar från Pireva. Deras logga kommer att läggas in på SPF Häggens 
hemsida.   
 
Karin Burman och Gunilla Nutti uppdrogs att meddela berörda studiecirkelledare samt 
Medborgarskolan.  
 
SPF Häggens postlåda 
Styrelsen beslutade att flytta SPF Häggens postlåda från Samvaron till Medborgarskolan. 
Synnöve Dellqvist kontaktar Medborgarskolan för praktiska lösningar. Margareta Karlsson 
uppdrogs att ordna adressändringen. 
 
 
§53 Ledamöter i valberedning och styrelse  
Beslutades att styrelsen i ett första skede tar kontakt med några personer från de förslag 
som inkommit på tänkbara nya ledamöter i styrelsen för SPF Häggen 2021 och mejlar 
sekreterare deras svar. 1 medlem har redan meddelat sitt intresse för styrelseuppdrag. 
Ledamöter för valberedningen bordlades till nästa möte.   
 
 
§54 Övriga frågor  
Hemsidan 
Ove Lindblom har sagt ja till att tillsvidare ta hand om SPF Häggens hemsida. 
Gun Lindkvist fortsätter med de uppgifter som tidigare beslutats om: gruppmejl till 
medlemmar samt SPF Häggens mailbox. 
 
 
§55 Nästa möte 
Nästa möte 28 oktober kl. 13.00 i Kyrkcenter. 
 
 
§56 Avslutning 
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 
 
 
 
Synnöve Dellqvist Torbjörn Lindkvist Margareta Karlsson 
Sekreterare  ordförande  justerare 


