
 
 
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 10 februari 2021 
 
Närvarande: Hans Danielsson, Karin Burman, Gunilla Nutti, Margareta Karlsson, Roland 

Öberg, Synnöve Dellqvist 
 
Anmält förhinder: Torbjörn Lindkvist, Ulla-Britt Berggren  
 
§1Öppnande 
Vice ordförande Hans Danielsson öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§2 Val av justerare 
Karin Burman valdes, att tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. 
 
§3 Dagordning 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
§4 Ekonomi 
Resultat och balansräkning godkändes. 
Budget för år 2021 godkändes. 
 
§5 Verksamhetsplan för år 2021 
Verksamhetsplan för 2021 fastställdes. Bifogas originalprotokollet. 
 
§6 Verksamhetsberättelse för 2020 
Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställdes. Bifogas originalprotokollet. 
 
§7 Valberedningen 
Valberedningens förslag till ny styrelse föredrogs och godkändes 
 
§8 Revisionsberättelsen  
Revisionsberättelsen föredrogs 
 
§9 Planering inför årsmötet 10 mars 
 
1.Anmälan till årsmötet 
Anmälan till årsmötet skickades ut den 5 februari via mail och brev.  I samarbete med Ove 
Lindblom sammanställer styrelsen inkomna anmälningar. 
 
2.Årsmöteshandlingar 
Årsmöteshandlingar läggs ut på hemsidan vecka 6 och skickas med brev till de som anmält 
sig till årsmötet men inte har mejl. 
 
 
 



3.Röstningsformulär 
Röstningsformulär som framtagits av distriktet godkändes. 
Detta formulär samt svarskuvert skickas till samtliga som anmält sig. Hans Danielsson, 
Margareta Karlsson och Karin Burman ansvarar för dessa utskick.  
 
4.Medlemsavgiften 2022  
Beslut att medlemsavgiften à 250:- förblir oförändrad år 2022 
  
5.Ersättning för omkostnader till styrelsemedlemmar 
Beslut att ersättning för omkostnader till styrelsemedlemmar förblir oförändrad år 2021 
 
6.Avtackning av avgående ledamöter samt årsmötets presidium 
Beslut att tilldela avgående styrelseledamöter, årsmötes presidium samt valberedningen ett 
presentkort som tack för utfört arbete. 
 
§10 Distriktsstämman SPF Norrbotten 25 mars 2021 
Beslut att Hans Danielsson och Margareta Karlsson deltar i Distriktsstämman den 25 mars 
 
§11 Övriga frågor 
1.Hemsidan 
Beslut om ersättning till Ove Lindblom 999:- som ansvarig för hemsidan. 
 
2. SPF Häggens mejl 
Beslut att Ove Lindblom har ansvar för SPF Häggens gruppmejl. 
  
3.Information från distriktet 
Beslut att lägga ut inkommen information från Distriktet på Hemsidan. 
 
§12 Avslutning 
Vice ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  
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Synnöve Dellqvist  Hans Danielsson     Karin Burman 
Sekreterare   vice ordförande     justerare 
 


