
 

 

 
 

 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte med SPF Häggens styrelse 21-09-13 
 
Plats: Medborgarskolans lokaler, Piteå 
 
Närvarande: Sara Dahlberg, Margareta Karlsson, Brittinger Ögren, Lena Esbjörnsson, Roland 
Öberg, Göran Lindqvist, Karin Burman, Ulla-Britt Berggren, Gunilla Nutti samt från Valberedningen 
Mona Lindblom och Vivianne Öberg. 
 
§37 Mötet öppnades av ordförande Sara Dahlberg. 
 
§38 Lena Esbjörnsson valdes att justera protokollet. 
 
§39 Föregående protokoll godkändes. 
 
§40 Dagordningen för mötet godkändes. 2 övriga frågor, enskilda intervjuer med 

valberedningen samt Lena information om digitalisering. 
 
§41 Rapporter. 

a. Margareta redovisar intäkter och kostnader från Surströmmingsfesten. Beslutas att 
Programgruppens pengar används enbart till underhållning eller föreläsare på våra 
Månadsmöten. 

b. Gunilla rapporterar om de olika studiecirklarna. På förfrågan beslutades att 
körledarens man får tas in som vice körledare. 

c. Karin meddelade att vi nu har 714 medlemmar. 2 nya, sammanlagt 8 nya för året.  
d. Ingen rapportering gällande sponsring/lokala rabatter. Beslutades att Margareta 

köper in presentkort för vinster framöver.  
e. Ulla-Britt informerar om förslag på ”Prova på dag” på Korpen framöver. Hon 

fortsätter att jobba på frågan. Reumatikerföreningen har erbjudit Paraffinbad 
211019, 10-13 samt 211026 10-13, 5 personer/timme. Lokal Djupvikens gamla 
skola. Information om detta på kommande medlemsträff, sen ett gruppmejl till alla. 
Anmälan till Ulla-Britt. 

f. Lena tackade de som ordnat Surströmmingsfesten. Reportage har varit i PT. 
g. På Surströmmingen kom 87 personer. Körledaren sjöng. Bra arrangemang. 
h. Program för hösten utskickat till medlemmarna. 
i. Sara informerade om Seniorveckan som är klar.  

 
 

§42 Aktuella frågor. 
a. Inköp av mobiltelefon. Förslag om en mobiltelefon för att kunna ta emot 

anmälningar bl a. Beslutades att köpa in kontantkort, pröva och se hur det 
fungerar. 

b. Sara önskar att så många som möjligt deltar på Månadsträffarna framöver. 
c. Nästa styrelsemöte blir 211011. Samma tid och lokal. Brittinger tar fika. 

 
Övriga frågor. 

a. Lena informerade att ett arbete gällande digitalisering för pensionärer för att minska 
utanförskap kommer framöver. ABF bjuder in till detta.     
 

b. Valberedningen intervjuade styrelsemedlemmarna 

 
§43 Sara avslutade mötet. 



 

 

 
 

 
 
 
Piteå 210913 
 
 
 
 
Brittinger Ögren Sara Dahlberg Lena Esbjörnsson 
       
Sekreterare  Ordförande  Justerare   
  

 
   

 
       
  
  

 


