
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 11 

april 2016. 

Närvarande: Mona Lindblom, Mona Wilsson, Karin Mattsson, Jan Lundquist, Barbro 

Sundström, Kjell Kemi, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist. 

 

§ 50 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 51 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Kjell Kemi.  

§ 52 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 53 Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

§ 54 Ekonomi och medlemsutveckling 

Kassören Barbro Sundström informerar om medlemsutveckling och ekonomi. 

Föreningens ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 800 medlemmar. 

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att i förväg göra klart ekonomiska ersättningar 

när föreläsare vidtalas. Till dags dato har programkommittén förbrukat 4077 kr.  

§ 55 Ansökan om bidrag från kommunen är inskickat. 

§ 56 Nya medlemmar och medlemmars åsikter  

Styrelsen beslutar att inte ringa nya medlemmar nu i vår. Kjell ansvarar för att 

presentera en lista med alla nya medlemmar till nästa styrelsemöte. Styrelsen 

beslutar att enkät skickas ut med programmet i juni. Frågeformulär/enkät utarbetas 

nästa styrelsemöte och detta ska presenteras på medlemsmötet i september. Frågan 

om nya medlemmar återkommer på nästa styrelsemöte i maj.  

§ 57 Aktuellt från förbund och distrikt 

Inget nytt från förbundet.  

Mona Wilsson informerade om att på distriktsstämman valdes Inger Karlman till vice 

ordförande och sekreterare Kenneth Strömberg. 



Styrelsen beslutar att inte skicka någon till utbildning i marknadsföring och 

information 27/4. Vi avvaktar höstens utbildningar.  

Ordförande Mona Lindblom och Mona Wilsson deltar på konferens ”Förening för 

alla” i Umeå. Där ska deltagarna ges verktyg för att ge inspiration och stöd till 

föreningens arbete med att stärka medlemskapets värde. Tanken är att löpande 

tillhandahålla olika verktyg för föreningsutveckling och medlemsrekrytering.  

Ledorden är: utveckla, rekrytera och behålla. 

Ordförande informerar att nomineringar till förbundet är ute nu och ska vara inne i 

september 2016. CV kommer att begäras från de som nomineras.   

 

§ 58 Rapporter från månadsmöte i mars 

Många positiva omdömen har hörts efter Jan Lundkvists presentation. 

Lunchserveringen fungerade denna gång dåligt på Statt, trots att SPF Häggen 

förbeställt för 120 lunchgäster.  Ordförande förhandlar med Nolia om att flytta 

månadsmöten dit med samma förbehåll att om medlemmarna betalar lunchen så får 

vi nyttja lokal kostnadsfritt efteråt.  

§ 59 Rapport om resor 

Reseombudet Jan jobbar med planeringen. 

a) Jans kontakter i Ukraina vill att vi kommer redan nu till hösten. Resan skulle 

företas med flyg Luleå- Arlanda – Kiev. Hotell i Kiev och rundtur dagen därpå. 

Sedan eftermiddagståg till Gammalsvenskby med besök bl.a. i skola och 

sjukhus. Jan kollar priser med resebyrån. Intresse bör pejlas snarast på 

medlemsmöte. 

I samband med denna resa ges förslag på studiecirkel om Ukraina till hösten. 

b) Dagsresa till Silvermuseet i Arjeplog. Förslag är 7/9 2016 . Tipspromenad 

Grisberget utgår. Förutsättning att Ingela Bergman kan guida oss.  

c) Resa Tornedalen- Narvik- Tromsö. En resa på ca 5 dagar och planeras till år 

2017. En första information på medlemsmöte bör göras. 

§ 60 Studiecirklar 

Cirklarna ” Låt dig inte luras”, ”Alla kan surfa” och ”Facebook” ska vi starta.  

§ 61 Information från KPR. 

 Nästa möte är 12/5 och information kommer efter detta datum. 

§ 62 Planering kommande möten under våren 

13/4 Musikcafé kl.13.00  Lokal: Samvaron       Fika:        Kostnad 700kr 



20/4 Möte med nya och blivande medlemmar. Lokal: Samvaron Kl.13. Ordförande 

informerar och alla i styrelsen medverkar. Fika 

27/4 Medlemsmöte kl.13.00  Lokal: Kyrkcenter 

Program: Vårkonsert med Häggsångarna och önskemål om lite allsång.  Mona 

Wilsson redovisar enkäten: ”Kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga inom 

äldreomsorgen”.  

Det serveras en kall cateringtallrik.  Måltidsdryck subventioneras. SPF Seniorerna 

Häggen firar att vi nått 800 medlemmar med att bjuda på tårta. Ansvarig: för 

beställning: Elna. 

11/5 Café kl.13.00  Lokal.: Samvaron   Rune Bergman kåserar  Fika 

25/5 Våravslutning med Stadsvandring. Samling vid museet. Vivianne har 

förhandlat med Kvartersbageriet och de bjuder på kaffe/the. Vi betalar bara för det 

övriga vi beställer. 

§ 63 Förslag från programkommittén och tidsplan 

    Information lämnas av programkommittén om höstens program. Förslag finns på 

att som höstupptakt genomföra en Kyrkogårdsvandring i Öjebyn 31/8 kl.13.00. 

Ciceron och berättare: Jan Lundqvist. Vivianne undersöker möjlighet till fika 

efteråt. Nästa höstupptakt blir kyrkogårdsvandring i Piteå C etc.  

    På Kulturcaféet 14/9 är det viktigt att ev. arvode tas med Leif Lidman i förväg. 

   Paltkalaset 28/9 beslutar styrelsen ett pris på 80kr. 

     Trivselkväll 5/10 föreslår styrelsen Elisabet och Leif Bogren, Staffan Lundström, 

Stefan B Andersson. Vivianne sköter kontakterna 

    Informationsmöte 12/10 Trafik och Hälsa. Trafikombudet informerar. Gun 

Lindkvist ansvarar för kontakt med Norrbottens Osteoporosförening och ev, lite 

tangodans.  

Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte och deadline är sista maj. Då ska 

programmet vara klart för tryckning. 

§ 64 Kulturrapport är inlämnat till Medborgarskolan  

 

§ 65 Övriga frågor  

 Ordförande Mona Lindblom är borta hela maj månad. Vice ordförande Mona 

Wilsson ansvarig i hennes ställe. Mona Lindblom ansvarar för all annonsering i 

april. Sekreteraren ansvarar för annonsering i maj (i PT tisdag 10/5 och 24/5). 



Mona Lindblom skickar över underlag för annonsering till sekreteraren. 

Kjell Kemi har kontaktat förbundet angående säkerheten vid inskick om 

medlemskap. Han blev lovad att ärendet skulle skickas upp i organisationen, 

men han har inget hört. Kjell blev också lovad att få den nya foldern. Inget har 

hänt. Han tar förnyad kontakt.  

Kjell visar styrelsen ett förslag på att klistra in en lapp med text att skicka in 

anmälan i ett kuvert i stället för att enbart tejpa igen lappen.  

§ 66 Nästa styrelsemöte blir 9/5 2016 kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler. Karin 

står för fikat. 

§ 67 Ordförande Mona Lindblom tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet 

 

. 

Piteå 11 april 2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Kjell Kemi 

Justerare 

 

 

 


