
 

 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Styrelsemöte med SPF Häggens styrelse 21-08-23 

 

Plats: Medborgarskolans lokal, Piteå 

 

Närvarande: Sara Dahlberg, Margareta Karlsson, Brittinger Ögren, Lena Esbjörnsson, Roland Öberg, 

Göran Lindqvist, Karin Burman, Ulla-Britt Berggren, Gunilla Nutti. 

 

§28 Mötet öppnades av ordförande Sara Dahlberg. 

 

§29 Karin Burman valdes att justera protokollet. 

 

§30 Föregående protokoll godkändes. 

 

§31 Dagordningen för mötet fastställdes. 

 

§32 Rapporter. 

 

a. Ekonomisk rapport av Margareta. 60.000 kr har återbetalats till Socialstyrelsen. Det är ett bidrag 

vi fått för en aktivitet som inte blev av. 

b. Gunilla rapporterade om studie- och kamratcirklar. Studiecirklar:  Matcirkel under hösten. Stol 

Yoga börjar 210921, ev blir det ”Passion för livet” och körsång. Kamratcirklar: Linedance, 

Livsberättargrupp, handarbets-/samtalsgrupp, ej klart. Dessutom får medlemmar 10% på 

Medborgarskolans egna kurser. Svårtigheten är lokaler. Programgruppen har möte i september. 

c. Karin rapporterade att vi nu är 712 medlemmar. 2 nya medlemmar,  

d. Ingen rapportering gällande sponsring/priser. 

e. I samband med stadspromenaden skrevs ett bra reportage i PT. 

f. Medlemsträffar:  

Månadsträff 210825, surströmming på Fåröns semesterby, 100 personer anmälda vilket går bra 

utifrån FHM:s restriktioner.  

Månadsträff 210922, Lars Gyllenhaal, militärhistoriker, berättar om sin bok ”Andra världskriget i 

Sverige”, främmande makter på besök. Även information om studiecirklar.  

Månadsträff 211027, Morgan Stenberg quiz/underhållning.  

Månadsträff 211124, Musik från Framnäs eller Musikhögskolan.  

Månadsträff 211215, Lucia. Oklart med lokaler, Mona Lindblom håller på att undersöka detta. 

Det bör framgå att vi förutsätter att alla följer FHM:s rekommendationer. 

Sara rapporterade att det ev kommer att bli dagbio framöver. 

 

§33 Diskussionspunkter. 

  

a. Programplanering Roland. Se ovan. Ev biobesök skulle kosta 100kr. Diskussion om sponsring 

med 50 kr avslogs. 

b. Sara redogjorde gällande Äldreveckan som ska hållas 210928-211001. 

210928, Föreläsning om hälsa, Anders Nystedt eller Ulf Carlsson varvat med Charlotte 

Lundmark.  



 

 

210929, Bibliotekets dag.  

210930, Aktivitetsdag med bowling, ev bara fm. Ingrid backman håller i detta.  

211001, kvällsaktivitet på Lemon Tree som vi kallar ”Musikquiz med kvällsvärdar”, 19.00-24.00. 

3 små rätter erbjuds för 135 kr.  

 

  

§34 Beslutspunkter. 

 

a. Styrelsemöten framöver fastställdes enligt följande: 211011, 211108, 211206, 220110, 210207. 

Alla kl.13.00, lokal Medborgarskolan. Inga beslut gällande ekonomi. 

b. Sara önskar medverkan vid kommande medlemsträffar. 

 

§35 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor. 

 

§36 Mötet avslutades av ordförande Sara Dahlberg. 

 

 

 

 

Brittinger Ögren   Sara Dahlberg    Karin Burman 

Sekreterare    Ordförande    Justerare 

 

   

 

         

  


