
 
 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 28 oktober 2020 
i Kyrkcenter  
 
Närvarande Hans Danielsson, Margareta Karlsson, Ulla-Britt Berggren, Roland Öberg, Karin 

Burman, Synnöve Dellqvist 
 
Anmält förhinder Torbjörn Lindkvist, Lars Jonsson, Gunilla Nutti 
 
§57 Öppnande 
Vice ordförande Hans Danielsson öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§58 Val av justerare 
Ulla-Britt Berggren valdes, att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§59 Dagordning 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
§60 Föregående protokoll 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 23 september 2020 godkändes. 
 
§61 Ekonomi och medlemsutveckling 
Presenterades Balans - och Resultatrapport per 2020 10 31. Styrelsen konstaterar en 
tillfredställande ekonomisk situation. 4 medlemmar har avlidit och medlemsantalet uppgår 
nu till 760. Antalet medlemmar har sen årsskiftet minskat med 3.9 %.  
 
§62 Rapporter  
Studiecirklar 
På grund av pågående byggnadsarbeten i anslutning till Christinaskolan kommer Nolia foajén 
att stängas av för aktiviteter resten av terminen. Detta berör två av våra studiecirklar. Mona 
Lindblom, ledare för GiGong, har meddelat att denna flyttas till Nolias fritidshall. Linedance 
har däremot valt att avsluta kursen i Medborgarskolans regi då den enda lämpliga 
ersättningslokal, som för närvarande finns, är Ladan vilken tillhör ABF. Kursen kommer 
därför tills vidare inte att ingå i SPF Häggens utbud. Styrelsen beslutade vidare att minska 
sponsringsbidraget från 1500: - till 1000: - till Linedance då studiecirkeln avslutas tidigare än 
planerat.  
Karin uppdrogs att meddela Medborgarskolan detta beslut. Övriga pågående studiecirklar 
fungerar bra. 
 
Promenadgrupper 
Promenadgrupperna inställes tills vidare 
 
SPF Häggens postlåda 
Beslut att SPF Häggens postlåda flyttas från Samvaron till Medborgarskolan. Ny adress blir: 
SPF Seniorerna Häggen c/o Medborgarskolan, Prästgårdsgatan 30, 941 32 Piteå. Karin 



Burman uppdrogs att ansvara för posthämtningen. Margareta Karlsson uppdrogs att ordna 
adressändringen. Synnöve Dellqvist uppdrogs att meddela om adressändring på Hemsidan 
och Karin Burman till Förbund och Distrikt. 
 
Nya ledamöter i valberedning och styrelse 
Efter rundringning till flera presumtiva kandidater för styrelseuppdrag har två meddelat sitt 
intresse. En bidragande orsak till att så få vill engagera sig föreningens arbete kan vara att 
det är för många medlemsaktiviteter per månad vilket kräver mycket arbete av styrelsen. 
Inför framtiden bör man därför diskutera om vi ska minimera dessa och endast erbjuda 1 
träff per månad. Frågan lämnas vidare till nya styrelsen för 2020–2021 att ta ställning till. 
 
SPF Förbund och Distrikt 
Styrelsen beslutade att de fastlagda rekommendationerna från SPF centralt fram t.o.m. 
december ligger fast.  
 
§63 Verksamhetsberättelse för 2020 och Verksamhetsplan för 2021 
Beslut att ordförande tillsammans med sekreterare ser över innehållet i redan befintligt 
material och vid nästa styrelsemöte presenterar ett förslag till ny Verksamhetsberättelse för 
2020 och Verksamhetsplan för 2021. 
 
§64 Planering inför nästa möte 
Beslut att Programgruppen gör ett förslag till datum för medlemsträffar inför våren 2021 
samt tänkbart innehåll. 
 
§65 Övriga frågor 

a.  Catering (mat) vid våra medlemsträffar  
Synnöve Dellqvist uppdrogs att höra med Piteå Församling o hur de ställer sig att vi 
anlitar catering med mat. 
 

b. Söka bidrag från Socialstyrelsen 
Margareta Karlsson och Hans Danielsson uppdrogs att tillsammans med Gun 
Lindkvist (tidigare styrelsemedlem) se över ansökan till Socialstyrelsen för året 2020 
och lämna in ny för 2021. 
 

c. Gratulationer till föreningens 90-åringar 
Beslut att Karin Burman tar hand om gratulationsutskick till SPF Häggens 90-åringar. 

 
§66 Nästa möte 
Nästa möte 25 november kl. 13.00 i Kyrkcenter. 
 
§67 Avslutning 
Vice ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 
 
 
 
Synnöve Dellqvist Hans Danielsson Ulla-Britt Berggren 



Sekreterare  vice ordförande justerare 


