
 

 

 
 

 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte med SPF Häggens styrelse 21-06-14 
 
Plats: Medborgarskolans lokaler, Piteå 
 
Närvarande: Sara Dahlberg, Margareta Karlsson, Brittinger Ögren, Lena Esbjörnsson, Roland 
Öberg, Göran Lindqvist, Karin Burman, Ulla-Britt Berggren 
 
§19 Mötet öppnades av ordförande Sara Dahlberg. 
 
§20 Margareta Karlsson valdes att justera protokollet. 
 
§21 Föregående protokoll godkändes. 
 
§22 Dagordningen för mötet godkändes. 2 övriga frågor, Folkspel och Programgruppen. 
 
§23 Rapporter. 

a. Margareta redovisar vad som hänt sen sist gällande ekonomi. Det har inte hänt mycket 
förutom att 2 st Lenovodatorer har inköpts. 

b. Ingen uppgift om studiecirklar eftersom Gunilla Nutti inte var där. 
c. Karin meddelade att vi nu har 710 medlemmar. 4 nya medlemmar, 40 är avförda pg a 

utebliven betalning, 11 avlidna. Sammanlagt -6%. 
d. Ingen rapportering gällande sponsring/lokala rabatter. 
e. Inget nytt gällande program för sommaren och hösten. Programgruppen ska träffas 17/6. 
f. Ulla-Britt har inget nytt gällande hälsofrämjande aktiviteter. Hon önskar få vara med i 

programgruppen eftersom många aktiviteter är hälsofrämjande och går in i varann. Detta 
beviljades. 

g. Lena rapporterade om reportaget i PT gällande stadspromenaden vilket gjordes i 
samarbete med SPF Rönnen. 
 

§24 Uppföljning av beslut. 
a. Ulla-Britt redogjorde för olika priser vad gäller annonser. Beslutades att endast annonsera 

i PT, mindre annons. 
b. Skrivtolk. Programgruppen ansvarar för detta. 
c. Sara redogjorde gällande Äldreveckan som ska hållas v.39. Det kommer att vara olika 

föreläsningar, att prova på bowling och boule. Korpen ska ev ha någon aktivitet. Pubkväll 
på LemonTree är planerad fredagkväll med musik av Staffan Lundström och Lars-Åke 
Aldrin.  

d. Datorerna är rapporterade redan. 
  
§25 Aktuella frågor. 

a. Vad gäller sommaraktiviteter ska vi avvakta programgruppens möte.  
b. Sara, Lena och Karin ska planera in ett möte under hösten för nya medlemmar för att 

informera om föreningen, aktiviteter och vad man kan vara behjälplig med. 
c. Vi måste planera för medhjälpare till hemsidan. Vi bör nyttja den kunskap som finns bland 

medlemmarna. 
d. Vi ska använda Föreningsservice tjänster för de brevutskick vi gör. 
e. Nästa styrelsemöte blir 210823 kl.13.00. Det blir hela eftermiddan, avslutas med middag. 

Margareta bokar bord, Lena tar fika. 
§26 Övriga frågor. 



 

 

a. Sara har ett digitalt möte under veckan med Folkspel. Det gäller försäljning av 
Bingolotter. Mer information kommer. 

§27 Mötet avslutades av ordförande Sara Dahlberg. 
 
Piteå 210614 
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