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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 
Anita Eriksson       ” 
Ulla Grahn        ”            
Britt Lundkvist Suppleant 
Inge Nilsson        ” 

 
 
§38 Mötet öppnas  
 Ordförande Lisbeth Lindmark hälsade alla   
 välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§39 Fastställning av dagordning 
 Dagordningen godkändes, med tillägg av Kulturrådet och 
 Folkhälsogruppen  
 
§40 Val av justerare.  
 Gunnel Jonsson  
 
§41 Föregående protokoll  
 Ulla Grahn läser och justerar protokollet 
 
§42 Rapporter  
 Ekonomi,  
 Gunnel redovisar. Fika styrelsen 155 kr, annonser för 1240 kr. 
 Medlemsmötet 19 mars på Stadshotellet 8195 kr, Rönnen 
 betalade för 98 st. Antal deltagare var 89. Fördel att anmäla 
 deltagare i  underkant,  
 Styresen beslutar att, 
 Underhållare får gage och Talskrivarna har lön. Får stå för egna 
 omkostnader. Kaffe ingår. Det är också möjligt att som betalning 
 för uppträdande delta i lunchen. 
 Gunnel ansluter Rönnen till Swish.  
 Medlemmar. 
 Årets början 414 medlemmar, idag 392 medlemmar. Det 
 krymper på alla listor, Lars-Erik K har pratat med alla som han 
 har plockat bort, men har först försökt att övertyga dem att stå 
 kvar som medlem. Lars Erik avslutar med att tacka så mycket för 
 blommorna på sin 80 års dag.    
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 Hortlax/Infjärden  
 Anordnade den 19 april Ärtsoppa i Långnäslogen. och redovisar 
 ett plus på 550kr.  
 Hortlax. 
 Är i startgropen för att förbereda vår träff den 21  maj på 
 Stadshotellet.  
 Kyrkmarknad. 
  Anmälan gick ut den 30 april. Rönnen ska få tillbaka sin 
 gamla uppställnings plats.  
 
 Öjebyn.   
 Ett 20 tal medlemmar hade en träff den 16 april vid 
 Djuptjärn, syftet var ett försök att värva medlemmar. Via Annons 
 bjöds alla Pensionärer in. Rönnen bjöd på korv för grillning, 
 Korven var sponsrad av Piteortens Chark AB, 2,5m det räcker 
 även till Gökottan. Fiskekort kunde lösas på plats. Resultat inga 
 nya medlemmar, men vi hade i alla fall tur med vädret.  
 Öjebyn samarbetar med Folkhälsogruppen träff vid Blåbågarna 
 24 maj. Annons publiceras i PT och Hemsidan   
   
 Norrfjärden  
 Gökotta 10 maj kl. 09:00 Sjulsmark-Långträsk, annons finns i 
 Predikoturen och hemsidan.   
   
 Infjärden  
 Lugnt.  
  
 Kulturrådet.  
 Senast var på museet med Katarina Rikens. Flera 
 andra aktiviteter runt Piteåbygden gör att det blir uppehåll fram 
 till hösten. Framtidsplan ett studiebesök på Båtmuseet eller ett 
 besök i Leif Lidmans nostalgiska samlingar.  
 
§43 Ordförande informerar: 
 Lisbet har deltagit i DO-konferensen, och delger kursmaterialet. 
 ”Ny i Föreningsstyrelsen”, onsdag den 16 maj med start kl.10:00  
 Distriktstyrelsen har valt en kontaktperson till samtliga 
 SPF föreningar, för vår del tilldelades vi Mona Wilsson. 
 Sommarting Piteå kommun är en av sponsorerna. SPF kommer 
 att delta på  Nolia.  
 
§44 Sammarbete med Häggen.  
   Träff i Medborgarskolans-lokaler med representanter från 
 Häggen, Lars Hallberg, Mona Wilsson, Rönnen Lisbet Lindmark,
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 Ulla och Björn Grahn. Deltagarna är positiva till fortsatt 
 sammarbete och då i första hand Resor.  
 22 aug. Lunch träff på Stadshotellet med Kommunala 
 Politiker, de ska få svara på tre frågor ex. Platser i vården, 
 Omsorgsboende och Matlådor. Efter fråge stunden ska 
 Politikerna få några minuter var, att redogöra sin ståndpunkt 
inför  valet    
 5 september ska det göras ett försök att få hit Regionpolitikerna 
 med fråge ställning om Vårdcentraler för äldre mm. Lokalfrågen 
 ej löst.   
 Sommartinget.   
 Rönnen skall göra ett försök att få sponsring för  bussresan till 
 Sörbyn, diktera ett brev till Företag som beskriver vår 
 förenings syfte för äldre människors väl.  
 ”Kaffe” 
 Träff den 16 maj med Häggen deltagare från Rönnen 
 Lisbet Lindmark, Bertil Berglund, Gunn Bergdahl.   
 
§45 Anmälan till Sommarting 
 Bertil Berglund tar emot anmälningar.  
    
§46 Övriga frågor  
 Inge Nilsson informerar om GDPR. Han förspråkar en 
 handlingsplan hur man skall hantera denna nya lag i föreningen, 
 tex. Bilder på hemsidan   
 Beda Lundström. När man varit i kontakt med vårdcentralen så 
 får man besked att de ringer upp inom en viss tid, men varför är 
 numret dolt? Flera svarar inte när de inte kan se vart det är ifrån, 
 med tanke på de flertal påringningar från bedragare, Lisbet L tar 
 med frågan till Mona Wilsson  
 Styrelsen har säsongs avslutningslunch på resturangen Pop Up 
 Borggården. Samtliga suppleanter inbjuds   
 
§47 Nästa styrelsemöte 14 juni samma tid ny plats  
 Furunäsvägen 12 A 
 
§48 Mötet avslutas. 
 Lisbet tackar deltagarna för visat intresse och   
 avslutar mötet. 
 
Underskrift 
 
 
_____________ ______________ ____________________ 
Lisbet Lindmark Ordf. Björn Grahn sekr. Gunnel Jonson 


