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Närvarande  
 Lisbeth Lindmark Ordförande 
 Bertil Berglund Vise. ordf. 
 Gunnel Jonsson Kassör  

Björn Grahn  Sekreterare  
Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  
Beda Lundström Ledamot 
Ulla Grahn        ”            
Britt Lundkvist  Suppleant 
Inge Nilsson               ” 

 Margit Karlsson         ” 
 Birgitta Gleerup         ”  

 Anita Eriksson  Frånvarande 
 Sören Marklund        ”  

 
§49 Mötet öppnas  
 Ordförande Lisbeth Lindmark hälsade alla   
 välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§50 Fastställning av dagordning 
 Dagordningen godkändes,  

 
§51 Val av justerare.  
 Lars-Erik Karlsson   

 
§52 Föregående protokoll  
 Gunnel Jonsson läser och justerar protokollet 

 
§53 Rapporter  
 Ekonomi,  
 Gunnel har anslutit föreningen till SWISH 123 528 0714. 
 Föreningen  betalar 1,50kr per transaktion.  
 Ekonomi redovisningen 3 maj – 14 juni. Medlemsavgifter 5960kr. 
 Ärtsoppa inkomst 2280kr. kostnad 1730kr Vårmötet inkomst 
 9500kr lotteri. 3470kr Kostnad mat 8670kr Musik 1200kr. Lotteri 
 475kr. Övriga kostnader 5923kr. Behållning 3212kr. 

   
 Medlemmar. 
  27 st. avslutade medlemskap från årets början. De har inte 
 betalat trots betalningspåminnelse. Med 8 nya så backar antalet till 
 390 medlemmar. Allt bortstädat som ligger och släpar.  
 Det tar lång tid att registrera ny medlem. Efter de fyllt i sina 
 kontaktuppgifter ska Stockholm se det och så ska Stockholm 
 skicka ut ett  inbetalningskort. Medlemmen betalar, sen ska det 
 registreras att det är betalt då först är de aktiv medlem och då har det 
 gått några månader sen första kontakten 
  

  
 Hortlax.  
 Har genomfört vårmötet 21 maj, 
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 Kyrkmarknad. 
  Svårigheter att arrangera medlemmar för anskaffande av vinster,  till 
 Kyrkmarknad lotteri. Det blir att trycka på de gamla givarna.  
 SPF får tillbaka sin gamla plats.     

 
 Öjebyn.  
 Den stora folkvandringen. Folkhälsogruppen i samarbete med 
 Öjebyn. Träffen vid Blåbågarna 24 maj. Efter avslutad 
 tipspromenad var det genomgång av frågorna, om trafik och 
 hälsa, sedan vidtogs grillning av sponsorkorv, ett 20 tal 
 medlemmar träffades..   

   
 Norrfjärden  
 Den 10 maj var Rönnen inbjuden till Gökotta i Sjulsmark-

 Långträsk, med ett 40 tal besökare.  
 Pastor Karin  Sandlund höll predikan, Tipsrunda.    

 

  Infjärden  
 Lugnt.  

  
 Resegruppen  
 Det blir två resor i juli och det kör ihop sig med endagsresan och 
 sommartinget. Resegruppen ställer frågan om dessa två resor kan 
 slås ihop till endagsresa. Förslaget till Styrelsen med  fråga om 
 förslaget kan antas. 
.   Beda protesterar. Vi har alltid genomfört en resa efter 
 midsommar, medlemmar efterfrågar en resa och det blir förslag till 
 Jössgården. Bertil föreslår att vi tar oss dit själva. Lars-Erik K 
 efterlyser något innehåll ex föreläsare, trubadur, så vi inte bara 
 åker dit och äter, Styrelsen delegerar till resegruppen att ordna en 
 resa i början på juli. 

  
 Kulturrådet.  
 Framtidsplan ett studiebesök på Båtmuseet eller ett  besök i Leif 
 Lidmans nostalgiska samlingar.  

  
 KPR 
 Information från KPR till styrelsen. KPR representanten bör vara 

 inbjuden till styrelsemöten de gånger KPR har haft information. 5 st. 
 informationsträffar om året. Elsy-Britt Fjällström, har för avsikt att 
 frånsäja sig deltagande i KPR, 
  

§54 Ordförande informerar: 
 Kommunal politiker träffen genomförs på Stadshotellet 22 aug. 
 Moderator förslag på Robert Bergman. Regionpolitiker träffen 
 genomförs ej.  
 Sommartinget. Buss med 60 sittplatser 7400 kr till Sörbyn. 
 Sponsring av resan. Lisbet har lämnat skrivelser till Piteå energi. De 
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 har en ansöknings period för sådana ändamål. December kan vi söka 
 sponsring för nästa års verksamhet, Sparbanken Nord svarade att det 
 var sent på verksamhetsåret att söka sponsring. Beda gör en förfrågan 
 till Wibax om sponsring.  
 Bertils förslag att Rönnen ska betala bussresan till Sörbyn. 
 Rönnen delar kostnaderna för buss med Häggen, det får heta 
 medlemsvård. Bertil kollar pris på bussresa till Sörbyn, och 
 fastställer påstignings platser Busstation, Noliaparkeringen,  
 Solanderskolan Öjebyn, Cirkel K Norrfjärden och Ok Rosvik.  

 
§55 Sammarbete med Häggen.  
   Häggen vill ha ett sammarbete med en träff för 65+. 7 nov, på 
 Pensionatet där föreningen bjuder på fika. Häggens förslag att 
 skicka ut brev till samtliga 65+ och dela på kostnaderna. 
 Ställer sig dyrt mot utfallet. 180 - 190 65+ jan – sep. Förslag att 
 annonsera istället för brevutskick när portot kostar 9 kr. Det blir en 
 kostnad på ca 1700kr. Annonsering blir billigare och riktar till 
 blivande pensionärer en intresseanmälan.  
 Rönnen har haft inbjudningar tidigare av blivande pensionärer till. Ärt 
 och Köttsoppträffar med nedslående värvnings resultat.  
 Lisbet tar denna information med till träff med Häggen.  
 Nolia, mail från Ingesson att föreningarna i Piteå ska i 2 timmars 
 pass bemanna montern första och sista Noliadag. Söndagen 
 den 12 aug. 10:00 – 12:00 Ulla, Björn. 12:00 – 14:00 Gunbritt, 
 Bertil. 14:00 – 16:00 Sonya, Inge. 16:00 – 17:00 Lisbet. 

   
 
§56 GDPR handlingsplan 
 SPF Rönnens policy för publicering av bilder på vår webbplats. 
 Syftet är att, vi vill informera om vår verksamhet och när det 
 gäller bilder på föreningsmedlemmar, så menar vi att detta är 
 möjligt enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. 
 Vid varje event/aktivitet så informerar vi, deltagarna om att bilder kan 
 komma att publiceras, på hemsidan för att informera om vår 
 verksamhet, samt att de har möjlighet att invända mot detta. 
 Vi informerar också vem de skall kontakta. 
 När de gäller andra, som eventuellt är med på eventet (ex. 
 trubadur, texttolkar etc.) så blir de informerade och tillfrågade 
 (alternativt skriver avtal) om bildpublicering på vår hemsida. 
 På hemsidan i anslutning till bilderna ger vi också information om 
 möjligheten att invända mot bildpubliceringen samt vem 
 som ska kontaktas.  

    
§57   Dolt telefonnummer från Vårdcentraler  
  Lisbet L tar med frågan till Mona Wilsson den 19 juli 

 
§58 Övriga frågor  
 Gunnel ger Information från Stadshotellet angående lunchbuffé, 
 Antal. 80-100 p/gång (förbokas). Paket lokal – Verandan (med 
 tillhörande Röda Rummet vid ökat antal) Projektor, mikrofon alt 
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 mygga. Lunchbuffé med salladsbuffé, soppa, en varmrätt kött alt 
 fisk, Bröd, smör. Slät kopp kaffe. Eftermiddags kaffe samt 
 långpannekaka Pris 105 kr   
 Restaurang O'Learys Lars–Erik Karlsson kollar priser och antal 
 sittplatser  

 
§59 Nästa styrelsemöte  
 6 sep 09:30 Furunäsvägen 102 D 

 
§60 Mötet avslutas. 
 Lisbet tackar deltagarna för visat intresse och   
 avslutar mötet. 

 
Underskrift 
 
 
_____________ ______________ ____________________ 
Lisbet Lindmark Ordf. Björn Grahn sekr. Beda lundström 


