
 
 

Protokoll fört vid Styrelsemöte med SPF Häggens styrelse  

Tid 2021-05-10 

Plats Samlingslokal Hamnplan 34 Piteå 

Närvarande: Sara Dahlberg, Margareta Karlsson, Brittinger  Ögren,  Lena 
Esbjörnsson,  Gunilla Nutti, Roland Öberg, Göran Lindqvist,  Karin Burman, 
Ulla-Britt Berggren 

 

§10 Mötets öppnande 

Ordförande Sara Dahlberg hälsade välkommen och öppnade mötet.  En kort 
 presentation hölls av respektive medlem. 

 

§11 Val av mötesfunktionärer 

Roland Öberg valdes att justera protokollet. 

 

§12 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Godkändes. 

 

§13 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§14 Rapporter 

a. Ekonomisk rapport av Margareta.  

b. Redovisning av planerade studiecirklar till hösten av Gunilla. 

c. Medlemsinformation av Karin. 21 medlemmar som inte betalat är avförda, 
 ytterligare 18 som inte betalat. Beslutas att även avföra dessa.  9 är avlidna.  

d. Sponsring/priser till tävlingar/aktiviteter. Beslutas att alla i styrelsen bör 
hjälpas åt att skaffa priser, svårt att tigga på affärerna enligt Göran. Priser kan 
lämnas hos Lena. 



e. Reportage i PT har skickats av Lena efter årsmötet och efter  
 stadspromenaden, vilket uppskattats. 

f. Sara påminner att styrelsen i möjligaste mån bör delta i medlemsmöten som 
 är 1ggr/månad. 

   

§15 Diskussionspunkter 

a. Hälsoveckan. Ulla-Britt 
imorgon. 
 

b. Programplanering. Roland 
Mycket på gång, mycket beror på Coronaläget. 
Konstparksvandring, QiGong, Rundvandring historiska minnesmärken, 
Månadsträff med surströmming, Modevisning, Författarbesök, Musik, Pub 
mm. 
 

c. Kommunens äldrevecka. Sara 
KPR (Kommunens Pensionärsråd) delar ut pengar tillalla 
pensionärsföreningar, 74.000kr som kan användas till aktiviteter hösten-
21. Förslag mottages. 
 

§16 Beslutspunkter 

 

 Program och ekonomi. 
Pengar enligt budget , 14.000 kr, mera vid behov gemensamt med 
hälsoaktiviteter   

 
                Program för hälsoaktiviteter och ekonomi 
                Se ovan. 
 
                Medverkan vid kommande träffar 
                Uppmuntras att styrelsen deltar så mycket som möjligt. 
 
                Nya medlemmar 
                Informationsträff till hösten, början av oktober. 
 
                Hemsidan 
                Ove Lindblom nu.  Ersättare?  Frågan lämnas öppen. 
 
                Mailbox och brevlåda 
                Mailbox – Sara 



                Brevlåda – Margareta 
 
                Annonsering 
                Ulla-Britt kollar priser i PT jämfört med Gratistidningen 
 
                Skrivtolk vid möten 
                Karin kollar detta. 
 
 
                Inköp av 2 datorer, 1 till kassör, 1 till sekreterare 
                Beslutas att köpa in 2 datorer som följer med uppdragen. Brittinger   
                pratar med Ove Lindblom om vad som är lämpligt att köpa in. Margareta  
                och Brittinger verkställer. 
       
                Nästa styrelsemöte 
                Måndag 21-06-07 kl.14.00. Samma plats, Hamnplan 34. 
 
 
 

§17 Övriga frågor 

                              Brittinger kollar med Ove Lindblom gällande utskick via Föreningsservice  

§18 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet och vi tackar för fikat. 

  

 Piteå 210510 

 

 

 Brittinger Ögren Sara Dahlberg Roland Öberg 

 Sekreterare ordförande  justerare 


