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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        ”     
Margit Karlsson  Suppleant 

 Sören Marklund          ” 

 Anita Eriksson   Förhinder     
 Gunn Bergdahl   KPR 

  

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

 
§82 Fastställning av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

 
§83 Val av justerare.  
 Gunnel Jonsson 

 
§84 Föregående protokoll  
 Björn läser och Beda justerar protokollet 

  
§85 Rapporter  
 Ekonomi,  
 Höstmötet på Storstrand gav ett överskott på 1964 kr.  
.      
 Medlemmar. 
 Medlemsantal 385 st.  

   
 Hortlax. 
 Lugnt.  

    
 Öjebyn.  
 Lugnt 
 

 Norrfjärden  
 Julfest. Bokad 13 dec. Havsbadet pris 200 kr.  

 Efter styrelsemötet telefon konferens. Björn G. Lisbeth L och Gunnel J beslutade att 

 priset med påslag ska vara 250 kr. 

   
 Infjärden  
 Lugnt   
  
 Kyrkmarknad. 
 Arbetsgrupp för Kyrkmarknad.  
 Bertil Berglund. Bernt Lundqvist. Gunnel Jonsson. Britt Lundqvist Sammankallande 
 och Kerstin Eriksson som Marknadsråd.  
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 Resegruppen  
 Bertil får mandat, i samråd med resegruppen att itrodusera reseförslag för år 2019. 
 Del av reseförslagen presenteras på Julfesten. 

   
 Kulturrådet.  
 Beda fortsätter samarbetet med Kulturgruppen för iordningställande av en 
 gammeldags jul med Risgrynsgröt, smörgås, glögg och underhållning på

 Långnäslogen 20 dec. 
 Lars-Erik Jonsson slutar i Kulturgruppen.  
 Hans sista uppdrag att ordna Kulturträff 21 nov 2018 Piteå museum, Tema, Mats-Åke 
 Bergströms naturupplevelser.  
 Ny medarbetare i kulturgruppen Mariann Petterson.  
 Kulturgruppen ska träffas och göra en kalender på 2019 års föreställningar och att 
 Inge N lägger in kalendern på hemsidan, i samband med annonsering till 
 medlemsmöten att också lägga in en blänkare på kommande Kultur arrangemang.    
 Sören M frågar om bidrag från Vuxenskolan till annonsering, under förutsättning att vi 
 sparar annonsen med varumärke, antal deltagare Män/Kvinnor och föreläsarens namn  
 ger 175 kr per annons, programmet ska också ha del av kultur. 
 Fråga om kommunal Förlustgaranti.   
 Förlustgaranti till enstaka offentliga kulturarrangemang kan beviljas; 

 till registrerade föreningar i Piteå kommun för genomförande av offentligt, inträdesbelagt 

 kulturarrangemang av icke kommersiell karaktär med max 15 000 kr/arr 

 Källa 

 https://www.pitea.se/Invanare/Fritid-kultur/Foreningsliv-stod--stipendier/Sok-

 bidrag/Stod-till-kulturverksamhet/ 

  

  
 KPR 
 Ny deltagare till KPR presenterades för styrelsen Gunn Bergdahl.  

 Styrelsen hälsar Gunn välkommen.  
  
 Valberedningen 
 Sören pratar om arbetet i valberedningen där Kerstin Eriksson varit en av 
 deltagarna som avsagt sig uppdraget och Sören säger att han i stort sett  
 Själv har arbetat ensam som valberedare och ska fortsätta med det ett år till. 

 
§86 Ordförande informerar 
 Rapport från FO-konferensen, plats Bergnäset 3 punkter som avhandlades 
 Bedrägerier riktad mot åldringar, eventuellt att på Årsmöte bjuda in polisen som 
 får ge information hur vi ska skydda oss. 
 Bostadsbidrag kan jämställas som garantipension. Ett stort mörkertal på personer 
 som inte söker bostadstillägg fast de har förutsättningar. Pension netto under 
 15000kr för ensamstående och 21000kr för par, gör dig berättigad att söka 
 Bostadstilägg. Ägandet av sommarstuga raderar möjlighet att få bostadstillägg. 
 Att göra ett digitalt besök på Pension myndigheternas hemsida kan vara lönsam.  
 Medlemsvärvning genom aktiviteter som ger skrivelser i tidning (vi skriver själva 
 repotaget med bilder som skickas till tidning), Häggen har tagit fram en folder om 
 deras aktiviteter, att användas till medlemsvärvning. Att Rönnen bör utarbetar en 
 liknande folder   
 Sponsring. Sparbanken kan bistå med lotterivinster.   

  

https://www.pitea.se/Invanare/Fritid-kultur/Foreningsliv-stod--stipendier/Sok-
https://www.pitea.se/Invanare/Fritid-kultur/Foreningsliv-stod--stipendier/Sok-
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§87 Sammarbete Häggen  
 Sara Dahlberg (Häggen) ger ett förslag på sammarbete,  
 Den 6 mars 2019 en. Trivselkväll/afton i foajén på Nolia, med musik och 
 underhållning av Ronny  Eriksson.  
 Servering av smörgåsar, dryck får man själv tillhandahålla.  
 Rönnen säger ja till sammarbetet.  
 Bertil uppmärksammar att Häggen (Medborgarskolan) och Rönnen 
 (Vuxenskolan) har olika Studieförbund som sponsorer och att vid 
 annonseringen ska båda logotyperna vara med.  
  

§88 Övriga frågor  
 Lars-Erik efterfrågar information om Framtids fullmakts betydelse och att till 
 medlemsmöte bjuda in en expert.   
 Gunnel föreslår att vi ska tänka igenom nästa års verksamhetsplan med 
 eventuellt nya aktiviteter och utforma en verksamhetsplan genom förslags 
 diskussion    
 Gunnel förslag. Eftermiddags träffar kanske i Långnäslogen,  
 Beda frågar om Studiecirklar, frågan hamnar hos Bertil, det är ingen 
 efterfrågan svarar han. En studiecirkel drivs under 5 Söndager i att använda de 
 modena telefonerna plats Vuxenskolans lokal.  
 Beda föreslår Läsecirkel eller Smink cirkel?     
  
    
§89  Nästa styrelsemöte  
 6 december 09:30 Furunäsvägen 102 D.  

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

  
 

 
 
Underskrift 
 
 
_____________   ______________ ____________________ 
Lisbet Lindmark Ordf.   Björn Grahn sekr. Gunnel Jonsson justerarte  


