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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Häggen, Piteå (Nr. 796) 
 

Tid: Onsdag den 24 februari 2016 kl.1300 

Plats: Kyrkcenter, Piteå 

Närvarande: ca 120 medlemmar 
 

§ 1.  Årsmötet öppnas av föreningens vice ordförande Mona Lindblom. 

 

§ 2.  Till årsmötets presidium väljs 

 a) Bengt Ingesson som ordförande 

 b) Ove Lindblom som sekreterare 

 c) Kerstin Ökvist och Birgitta Skånehult som justerare tillika rösträknare 

 d) Karin Mattsson som pressreferent för årsmötet. 

 

§ 3. Kallelsen godkänns. 

 

§ 4. Dagordningen fastställs. 

 

§ 5. Verksamhetsberättelsen presenteras av Bengt Ingesson och Mona Wilsson (bilaga 1) 

godkänns och läggs därefter till handlingarna. 

 

§ 6. Revisionsberättelsen (bilaga 2) uppläses av revisor Rolf Wennberg och läggs därefter till 

handlingarna. 

 

§ 7. Resultat- och balansräkning (bilaga 3 resp. 4) presenteras av Bengt Ingesson och 

fastställs. 

 

§ 8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

§ 9. Årsmötet beslutar oförändrad ersättning - 999 kr - för omkostnader till föreningens 

ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt 500 kr till var och en av övriga 

styrelseledamöter. 

 

§ 10. Verksamhetsplan och budget (bilaga 5 resp. 6) för år 2016 fastställs. 

 

§ 11. Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift 220 kr för år 2017. 

 

§ 12. Fastställs att styrelsen ska bestå av ordförande och åtta ledamöter.  

 

§ 13. Till föreningens ordförande för ett år väljs enhälligt Mona Lindblom (valberedningens 

förslag). 

 

§ 14.  Övriga styrelseledamöter väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 

 

§ 15. Revisorer och ersättare väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 

 

§ 16.  Ledamot och ersättare i KPR väljs enligt valberedningens förslag (bilaga 7). 
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§ 17. Till ombud vid distriktsstämman 2016- 04-06 i Landstingshuset Luleå väljs föreningens 

styrelsemedlemmar samt Rolf Wennberg. 

 

§ 18. Valberedning för år 2016 

a) Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 

b) Till valberedning väljs Karin Berglund, Gösta Söderberg och  

     Rolf Wennberg (sammankallande).      

      

§ 19. Inga motioner har inkommit 

 

§ 20. Inga förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse har inkommit. 

 

§ 21. Inga Övriga frågor.  

 

Följande personer avtackas av Mona Lindblom med blommar för sina insatser i föreningen: 

Bengt Ingesson, Ove Lindblom, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson.  

Elisabeth Sandberg och Ingrid Backman avtackas senare. 

 

Nya ordförande Mona Lindblom tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsmötet 

2016 avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ove Lindblom       

 

  

 

Bengt Ingesson    

Ordförande 

 

 

Justeras Justeras  

 

 

 

Kerstin Ökvist  Birgitta Skånehult  
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

       2015 

 

Styrelse:   Ansvariga:                                                                  

Inger Ingesson, ordförande Inger Ingesson, KPR/Läkemedelsansvarig                                                      

Mona Lindblom, vice ordförande Vivianne Edelsvärd Öberg, studieansvarig                

Barbro Sundström, kassör  Mona Lindblom, programansvarig                              

Mona Wilsson, sekreterare Gösta Söderberg, rekryteringsansvarig                        

Karin Mattsson, ledamot  Roger Berg, trafikansvarig                                            

Vivianne Edelsvärd Öberg, ledamot Allan Isaksson, försäkringsansvarig                                

Allan Isaksson, ledamot  Karin Mattsson, informatör                                            

Kerstin Kristiansson, ledamot Barbro Sundström, medlemsregisteransvarig                  

Gösta Söderberg, ledamot  Ove Lindblom, webbansvarig                                                

   Dagmar Gabrielsson, friskvårdsansvarig 

 

Styrelsemöten                                                                                                                                            

Under året har elva protokollförda styrelsemöten hållits på Samvaron och Medborgarskolan. 

Medlemsantal                                                                                                                                           

Vid årets början hade SPF Seniorerna Häggen 776 medlemmar och vid årets slut 777. 

Ekonomi                                                                                                                                                          

Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen som utdelas på 

årsmötet.                                                                                                                                                                                                    

Programkommittén                                                                                                                                          

Programkommittén består av Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Kerstin 

Kristiansson, Monica Holmgren och Allan Isaksson 
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 Månadsmöten                                                                                                                                           

Tio månadsmöten har hållits under året. 

28 januari  Hörcentralen informerar om vår hörsel                                                  

11 februari  Årsmöte – Musikhögskolans elever underhåller                                        

25 mars  Häggsångarnas vårkonsert på Storstrand                                                           

29 april  Modevisning på Kyrkcenter – Kläder förr och nu                                 

27 maj  Våravslutning – Jävre fiskecamp                                                            

26 augusti  Surströmmingsfest på Framnäs folkhögskola                                            

30 september Paltkalas på Kyrkcenter – information om våra studiecirklar                 

21 oktober  Acusticum – Musikhögskolans elever underhåller                                    

25 november  Jan Olof Hedström kåserar – Storstrand                                               

8 december  Julfest på Storstrand – Häggsångarna sjunger julsånger      

 

Tema- och studiedagar samt övriga aktiviteter                

4 februari      Informationsmöte för nya och blivande medlemmar                                           

17 februari  Friluftsdag – lunch på Golfklubben                                                                    

25 februari  Kulturcafé – Jan Lundqvist berättar om gamla Piteå                                    

11 mars                          Informationsmöte – Lars Häggbom informerar om benskörhet                                                                                                                                                                     

15 april  Kulturcafé – Lave Söderholm berättar  om sitt författarskap          

20 april  Informationsmöte för nya och blivande medlemmar                            

13 maj  Informationsmöte – Vårt trafikombud Roger Berg informerar           

18 juli  Skärgårdstur med Laponia                                                                     

12 augusti  Golftävling                                                                                                        

9 september  Informationsmöte för nya och blivande medlemmar                                    

16 september Kulturcafé – Charlotte Lindmark med ett teaterprogram                 

23 september Sture Berglund visar och berättar om labyrinter på Piteå museum               

7 oktober  Må Bra Dag med Piteå Wellnes                                                                  

14 oktober  Kulturcafé – Författare Isa Quensel läser ur ”Solveigs bok”                  

4 november  Informationsmöte för nya och blivande medlemmar                                

11 november  Trivselkväll – Underhållning av Svempa med pianist                                                      

18 november  Information om läkemedel för äldre – Lisbeth Bergman                              

  och Evelina Bernberg                              

 

Rekryteringsgrupp                                                                                                                                            

Gruppen består av Gösta Söderberg, Anita Lundberg och Elisabeth Sandberg. Välkomstbrev 

har skickats ut till nya 65-åringar. Antalet utskick under året har varit 329.                                            
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Studiecirklar                                                                                                                                                     

Ett stort antal av våra medlemmar har deltagit i studiecirklar. Aktiviteterna har bl a varit 

bridge, litteratur, qigong, matlagning, linedance, körsång, vardagsjuridik, sällskapsspel, ipad, 

mobiltelefon och vinprovning. Under året har 30 studiecirklar genomförts med 393 deltagare 

Dessutom har 21 kulturarrangemang med 1262 deltagare genomförts. 

Samvaron                                                                                                                                                               

Arbetsgruppen på Samvaron består av representanter för de organisationer som har 

verksamhet i lokalerna och personalen på Samvaron. SPF Seniorerna Häggen har 

representerats av  Karin Mattsson som deltagit i 4 sammanträden. 

Resor                                                                        

7 – 11 maj  Paris 

20 – 24 augusti Helsingfors 

Kommunala pensionärsrådet – KPR                                                                                                                    

Kommunala pensionärsrådet /KPR/ är ett samrådsorgan mellan kommunen och 

pensionärsorganisationerna med syfte att stärka pensionärernas inflytande i frågor som 

gäller äldre. Information har fortlöpande lämnats om Framtidens äldreomsorg. 

Äldrecentrum beräknas vara klart den 1 september 2016. 

Kommunen kommer att höja måltidsavgiften 2016 med 45 kr. Pensionärsföreningarna säger 

bestämt nej till måltidshöjningarna som kommer varje år. SPF har sagt nej till att kommunen 

höjer avgiftstaket för högkostnadsskydd för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende med 

220 kr per månad from 1 juli 2016. Kommunen har ännu ej fattat beslut i denna fråga. 

SPF har också begärt information om hur de pengar som tilldelats av regeringen för att öka 

bemanningen inom äldreomsorgen kommer att användas. För 2015 får kommunen 4 

miljoner kr. 

 

Slutord 

I början av december drabbades SPF Seniorerna Häggen av en stor sorg. Vår ordförande 

Inger Ingesson avled den 6 december 2015. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig. Hon var 

en mycket drivande och kreativ person och vi saknar henne mycket. 

SPF Seniorerna Häggen är en mycket livaktig förening. Vår verksamhet bygger på ett stort 

och differentierat program för att alla våra medlemmar ska hitta något som intresserar just 

dem. Förutom kulturcaféer, trivselkvällar, informationsmöten, resor och friskvårdsaktiviteter 

så genomförde vi under 2015 30 studiecirklar med 393 deltagare och 21 kulturaktiviteter 

med 1262 deltagare. Dessutom har styrelsen stått utanför Coop Forum och Ica Kvantum och 

där informerat om verksamheten i SPF Seniorerna Häggen. 
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Antalet medlemmar fortsätter att öka och under 2015 kunde vi hälsa 51 nya medlemmar 

välkomna till oss, men vi måste bli bättre på att behålla våra medlemmar och vi kommer 

därför att genomföra några aktiviteter för att nå detta mål. 

Styrelsen vill framför ett tack till Piteå kommun för erhållet bidrag. Ett tack till personalen på 

Samvaron och Medborgarskolan för ett gott samarbete och trevligt bemötande. Vi vill också 

framföra ett stort tack till er alla som bidragit till att göra våra arrangemang innehållsrika och 

trevliga. Till sist ett tack till alla medlemmar för ett aktivt och stimulerande 2015 och varmt 

välkomna till ett spännande 2016. 

 

Piteå den 24 februari 2016 

 

Mona Lindblom Barbro Sundström Mona Wilsson                                                         

Vice ordförande Kassör  Sekreterare 

 

Gösta Söderberg Karin Mattsson Vivianne Edelsvärd Öberg                                        

Ledamot  Ledamot  Ledamot                                              

 

Kerstin Kristiansson Allan Isaksson                                                                                                               

Ledamot  Ledamot 
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 Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Häggen Piteå 2016  
 
SPF Häggen är en aktiv förening som tillvaratar medlemmarnas intressen inom 
äldrepolitiken, men också främjar social samvaro, friskvård och utbildning. Vårt 
mål är att attrahera yngre seniorer till vår förening och samtidigt värna de 
behov som nuvarande medlemmar har. Vi ska vara så attraktiva att 
medlemmarna väljer att bli kvar i vår förening och därigenom minska antalet 
avregistreringar.  
 
SPF:s kongress 2014 antog Mål och Riktlinjer för kommande kongressperiod. 
Dessa bygger på det material som togs fram ute i föreningar och distrikt under 
föregående kongressperiod i samband med arbetet med ” Ett steg till”. Fyra 
viktiga mål utkristalliserades under detta arbete och som också blev målen i 
Mål och Riktlinjer  
 
Vi-anda och identitet  
Rekrytera och behålla  
Påverkan och inflytande  
Synas och höras  
 
Dessa områden kommer att färga arbetet och inriktningen för hela rörelsen 
under kommande kongressperiod. Det gäller såväl förening som för distrikt och 
förbund.  
 
Vi-anda och identitet  
Vi har en god VI-anda inom föreningen och den ska vi behålla genom att  
- Delta i de utbildningar som erbjuds av distriktet  
- Utbilda nya styrelseledamöter i ledarskap i en ideell förening  
Vår identitet styrks genom  
- De aktiviteter som vi genomför  
- En aktiv medverkan i KPR 
 
Rekrytera och behålla  
Antalet medlemmar ska öka med 2 % årligen ( målet som kongressen fastställt 
är 5 %). För att lyckas med det måste vi rekrytera men framförallt behålla 
medlemmarna i föreningen.  
Vi ska rekrytera nya medlemmar genom att  
-Ha ett stort och brett utbud av aktiviteter, alla ska hitta något som passar dem.  
-Fråga medlemmarna vilka aktiviteter dom vill ha  
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-Erbjuda resor av olika slag t.ex endagsutflykter, teaterresor och långa resor  
-Genomföra en hälsodag  
Vi ska halvera antalet avregistrerade medlemmar genom att  
-Ett stort och brett utbud av aktiviteter   
-Vi ska ringa alla nya medlemmar under våren varje år och ställa frågan om vi 
motsvarar deras förväntningar  
-Vi ska ha värdar på månadsmötena som tar hand om framför allt de nya 
medlemmarna så att de känner sig välkomna  
-Styrelseledamöterna ska placera sig vid olika bord på månadsmötena  
-Vi ska tillsammans med distriktet delta på Noliamässan 
- Ordförande ska alltid hälsa speciellt de nya medlemmarna välkomna på 
månadsmötena och överlämna SPF Seniorernas nya medlemsnål.  
 
Påverkan och inflytande  
Vi ska bevaka våra seniorers intressen i den kommunala verksamheten. Det gör 
vi genom att  
-Ha kompetenta och drivna ledamöter i Kommunala pensionärsrådet   
-Rapportera på våra medlemsmöten vad som händer i KPR  
-Samarbeta med de övriga pensionärsorganisationerna i KPR  
 
Synas och höras  
Vi ska stärka bilden av oss hos medlemmar, blivande medlemmar, politiker, 
opinionsbildare och media. Det gör vi genom att  
-Skriva minst två insändare i den lokala pressen om ett angeläget ärende för 
oss seniorer  
-Skriva referat från alla våra aktiviteter och få dom införda i den lokala pressen  
-Verka för en attraktiv hemsida  
-Använda oss av mailen för att nå ut till våra medlemmar  
-Stå utanför ICA Kvantum och Coop och där informera om vår verksamhet i SPF 
Seniorerna Häggen. Det gör vi 2 gånger/år.  
Vi kommer att utvärdera detta arbete kontinuerligt under 2016 och beskriva 
resultatet i verksamhetsberättelsen för 2016.  
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Häggen i Piteå 
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Nominering av ledamöter i SPF Seniorerna Häggens styrelse för 2016

Ordförande: Mona Lindblom Nyval ett år  

Ledamöter: Karin Mattsson Nyval 2 år

Vivi-Ann Edelsvärd-Öberg Nyval 2 år

Gun Lindkvist Nyval 2 år sekreterare

Kjell Kemi Nyval 2 år

Jan Lundquist Nyval 2 år

Barbro Sundström Kvarstår 1 år kassör

Mona Wilsson Kvarstår 1 år vice ordförande

Allan Isaksson Kvarstår 1 år

Revisorer: Rolf Wennberg Omval 1 år

Ingrid Backman Omval 1 år

Ersättare: Tord Renberg Omval 1 år

Mona Westerlund-Lundqvist Omval 1 år

Valberedning: Karin Berglund

Gösta Söderberg

Rolf Wennberg

Ledamot i Kommunala  

Penionärsrådet (KPR) Mona Wilsson Vald t o m 2018  

Ersättare i KPR Gunilla Bergstedt Nyval t o m 2018

Val som görs av styrelsen:

Studiecirkelansvarig: Karin Mattsson, Vivi-Ann Edelsvärd-Öberg

Friskvårdsombud: Dagmar Gabrielsson

Hörselombud: Kjell Öhrberg

Trafikombud: Roger Berg

Försäkringsombud: Allan Isaksson

Reseombud: Jan Lundquist

Programansvarig: Monica Holmgren, Mona Lindblom,

Vivi-Ann Edelsvärd-Öberg,

Elna Johansson, Allan Isaksson

IT-ansvarig Ove Lindblom

Informatör: Karin Mattsson

Ersättare: Ola Westerlund

Rekryteringsgrupp: Kjell Kemi, Anita Lundberg,

Karin Mattsson

Piteå  17 januari 2016

Karin Berglund       Ingrid Backman Rolf Wennberg


