
Rönnen    

898800-8663  STYRELSEPROTOKOLL  
Datum 2018-03-08 Tid 09:30 – 11:30  
Plats SPF Rönnens exp.  

 

1 

 

Närvarande Bertil Berglund Ordförande  
Gunnel Jonsson Kassör  
Björn Grahn  Sekreterare  
Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  
Beda Lundström  
Anita Eriksson  
Ulla Grahn 
Inge Nilsson Suppleant 
Birgitta Gleerup 

Förhindrad Lisbeth Lindmark 
 
§21 Mötet öppnas  
  Vice ordförande Bertil Berglund hälsade alla  
  välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§22 Val av justerare.  
  Anita Eriksson valdes. 
§23 Föregående protokoll  
  Efterlyser protokoll för nov. och dec. 2017 och jan 
  2018. 
§24 Rapporter 
 Medlemmar.401 st. negativ trend fortsätter. 46 som ej  
  betalat. Får gå mars månad innan ny  
  betalningsanmodan skickas  
  
 Ekonomi, Gunvor redovisade inkomster och utgifter från jan till 
  och med 8 mars, inga stora förändringar annat än 
  årsmötet backade med 1535kr. Föreningen  
  subventionerade maten med 5kr per deltagare 77 
  betalande 
  
 Hortlax 21maj vårmötet Piteå Stadshotell, Ärtsoppa 19april, 
  För att det skall bedömmas som kultur ska i  
  annonsen ordet information finnas med  
  
 Öjebyn 15okt. höstmötet (Piteå Havsbad) 
  
 Norrfjärden  Ingen närvarande, läs verksamhetplan 2018 
  
 Infjärden 19 mars Medlemsmöte Stadshotellet Underhållare 
  Morgan Stenberg. Deltagare Kjell Norberg  
  Trafikplanerare Piteåkommun, informerar om  
  trafiksituationen och parkerings innovationer  
 
§25 Ordförande informerar: 
  Har förmedlat hälsning från Lisbeth L, Informerat om 
  förberedelserna till medlemsmöte 19 mars 
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§26 Övriga frågor 
Gunnel efterlyser sponsring till annonser och busshyra, från 
bank eller företag  
 
Björn informerar om förslag till dagutflykt till Djuptjärn, 16 april en 
öppen träff (medlemsvärvning) det ska stå i annonsen att alla 
Pensionärer är välkomna, Fiskekort säljs på plats, tag med 
egenförtäring och fiskredskap. Föreningen bjuder på korv så 
långt det räcker till grillning. Styrelsen bifaller inköp av korv, 
senap och ketchup.  

 
Beda har haft kontakt med Ekologen Långnäs om att förlägga 
styrelsemötena dit, 200kr hyra/möte, styrelsen avstår att flytta 
mötena, Vi har lokal här (Hampusgränd 10) till någon gång i 
höst, och därefter flytta in i Borgen. Bertil efterlyser en 
avställningsplats 60 x 60cm.(en garderob) till förvar av förenings 
material.  
 
Att skicka in till Distriktkontoret Verksamhetsberättelse för 
förgående år och verksamhetsplan för detta år.  
 
En förfrågan till förreningen Häggen om sammarbete i 
Resefrågor. 
 
Bertil informerar att Kören KLANGEN har en träff den 21 mars 
och disskuterar en avveckling av kören genom att ordna en resa 
till en Teater för att spendera pengarna (ca16000) som finns i 
kören. Alli Isaksson Hortlax har lämnat en folder till styrelsen om 
teater besök.  
 
Resekommittén börjar spåna om sponsring av Annons och Buss 
till Sommarting i Sörbyn 18 juli 12.00 en förfrågan om 

sammarbete med Häggen om att fylla buss eller bussar. 
 
§27 Nästa styrelsemöte 5 april samma tid och plats. 
 
§29 Mötet avslutas. 
  Bertil tackar deltagarna för visat intresse och  
  avslutar mötet med Kaffe. 
 
Underskrift 
 
 
_____________ ______________ ____________________ 
Bertil Berglund Ordf. Björn Grahn sekr. Anita Eriksson 


