
 

 

 
 

 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte med SPF Häggens styrelse 21-10-11 
 
Plats: Medborgarskolans lokal, Piteå 
 
Närvarande: Sara Dahlberg, Margareta Karlsson, Brittinger Ögren, Lena Esbjörnsson, Roland 
Öberg, Göran Lindqvist, Karin Burman, Ulla-Britt Berggren, Gunilla Nutti. 
 
§44 Till ordförande för dagens möte valdes Lena Esbjörnsson som öppnade mötet. 
 
§45 Roland Öberg valdes att justera protokollet. 
 
§46 Föregående protokoll godkändes. 
 
§47 Dagordningen för mötet fastställdes och godkändes. 
 
§48 Rapporter. 
 

a. Ekonomisk rapport av Margareta. Några annonser har betalats och vi har fått in 
medlemsavgifter för tre nya medlemmar. Annars lugnt. 

b. Gunilla rapporterade om de studiecirklar som pågår eller kommer att starta, matlagning, 
Quigong, Passion för livet, körsång och Linedance. Planering pågår för kurser i 
datakunskap. Ev kommer en enkät att skickas ut för att se hur stort intresse det finns för 
detta. 

c. Karin ingenting nytt gällande medlemmar.  
d. Göran ingenting nytt gällande sponsring/priser. 
e. Ulla-Britt rapporterade att några platser finns kvar gällande paraffinbad i oktober. Hon har 

fått några datum från Korpen för visning där av lokaler och utbud. Vi enas om 211025 
kl.13.00. Ulla-Britt meddelar Ove som får lägga ut det på hemsidan. 

f. Lena rapporterade om senaste medlemsmötet som var omskrivet i PT. Det var ca 80 
personer som lyssnade på Lars Gyllenhaal och det var uppskattat. 

g. Till träffen i Gallerian 4/10 för nya medlemmar kom några nya och även ev. blivande 
medlemmar.  

h. Roland redogjorde för kommande program framöver samt även planer för våren:  
211022 anordnar Rönnen pub-kväll på Lemon-Tree. 
211023-24 anordnas bussresa till Umeå för operan MacBeth. 4 st har visat intresse, dock 
måste det vara 10 st. Roland ber Vivianne att kolla om det går att slå ihop med Rönnen så 
att man blir 10 st. 
211027 är det medlemsmöte med sång av Morgan Stenberg. 
211119 planeras nostalgipub med SilverTones som spelar. Beslutas att ta kostnaden för 
detta, inträde 70 kr (därav 20kr till garderoben till Lemon Tree). 
211201 konsert Musikhögskolan. 
211210 var pub planerad men Munksunds PRO har hoppat av så detta är oklart. 
211215 Julfest med Lucia på Kyrkcenter. Beslutades att ta hela kostnaden för maten, 
risgrynsgröt med tillbehör. 
För våren finns planer på musikunderhållning, fettisdagspromenad, kulturcafé. Mer 
information framöver. 

i. Sara och Lena besökte Biblioteket under seniorveckan. De informerade om att man kan bli 
”Litteraturhjälte” genom att lämna böcker till ensamma. Det finns en folder om detta på 
Biblioteket. Beslutades att be Ove sätta ut detta på hemsidan. 
De var även på föreläsning om kroppsspråket. 
 



 

 

 §49 Aktuella frågor. 
        

a. Medverkan vid medlemsträffar. 
211022: pubkväll. Sara, Brittinger, Lena och Margaretha. Kom ihåg att anmäla er. 
211027: medlemsträff: Sara, Margaretha, Roland och Lena. 

b. Sara framför önskemål att vi gör en arbetsgrupp för att lättare kunna se vem som ska göra 
vad vid våra medlemsträffar. Programgruppen gör ett jättebra arbete men från styrelsen 
måste vi ställa upp och hjälpa till. Vi bör ha ett dokument där man lätt kan ändra namnen 
från gång till gång. Sara och Roland deltar från styrelsen, det bör även vara några från 
Programgruppen. 

c. Sara lämnar ut ett förslag till verksamhetsplanen gällande VAD? Och HUR?. För styrelsen 
att fundera på till nästa möte. 

d. Nästa styrelsemöte blir 211108. Roland tar fika. Margaretha,  Brittinger och Gunilla 
meddelar att de inte kan delta. 
 

§50 Övriga frågor. 
 

Karin har fått mejl om hur man gör för att kunna betala sin medlemsavgift med E-faktura.   
Hon kontaktar Ove för att få ett utskick om detta till medlemmarna. 
 

§51  Dagens ordförande Lena Esbjörnsson avslutar mötet. 
 
Piteå 211011 
 
 
 
 
 
Brittinger Ögren   Sara Dahlberg    Roland Öberg 
Sekreterare    Ordförande    Justerare 
 

 
 
 

   
 
  

 
 

 
 

   
 
         
  


