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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 15 augusti 2016. 

Närvarande: Mona Lindblom, Mona Wilsson, Karin Mattsson, Barbro Sundström, Kjell Kemi, 

Vivianne Edelsvärd Öberg, Jan Lundquist, Gun Lindkvist, Allan Isaksson,  

Inbjudna ombud: Anita Lundberg, Elna Johansson, Ove Lindblom, Monika Holmgren. 

 

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

§ 94 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Mattsson. 

§ 95 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 96 Föregående protokoll godkänns, justeras och läggs till handlingarna. 

§ 97 Budget och medlemsutveckling 

Kassören Barbro Sundström redovisar budgetläget och vi ligger bra till i budget. Vi ligger + ca 

13 000 kr.  Den 8/8 2016 är vi 789 medlemmar och viss justering kan bli p.g.a. att ca 15 st ännu 

inte betalat sin medlemsavgift. Styrelsen har ringt runt till dessa och vi avvaktar. 

Diskussion förs att försöka höja standarden på aktiviteterna. Vi beslutar att höja priset på 

förtäring vid trivselkvällarna, men även i framtiden inte ta betalt för inträdet. 

Teaterresan till Skellefteå kostade 453 kr för föreningen. 

Styrelsen ger kassören i uppdrag att kontrollera med Skatteverket om ev. tak för en förenings 

kapital. 

Styrelsen beslutar om inköp av en CD-spelare med headset till linedance och quigong under 

sommaren till en kostnad av ca 2 000kr. Elna ansvarar för inköpet. 

§ 98 Aktuellt från förbund och distrikt 

Styrelsens protokoll daterat 16 06 19 där beslutet att nominera Mona Wilsson till 

förbundsstyrelsen framgår ska skickas till distriktsordförande Bengt Ingesson. Ansvarig är 

sekreteraren. 



Föreläsning ”Perspektiv på åldrande”  äger rum 7/9 kl.12.00 i Vetenskapens Hus i Luleå. 

Distriktsordförande och förbundsordförande har skrivit en insändare om krav rörande 

”fattigpensionärer”. Vi diskuterar maten på särskilda boenden och i hemtjänsten och kan 

konstatera att detta är en het fråga. Även antal besökare för äldre från hemtjänsten tål att 

uppmärksammas. Paneldebatt angående anhörigstöd hölls på Noliamässan förra veckan. 

Kampanjvecka från förbundet finns i webbutiken. T.ex. ”Att förebygga fall”. Dagmar 

Gabrielsson får i uppdrag att göra något under hösten på detta tema. Sekreteraren får i uppdrag 

att snarast scanna materialet och maila det vidare till Dagmar. 

Förbundet erbjuder gratis föreläsningar i olika sjukdomstillstånd. Ex. vis olika hjärtåkommor 

KOL etc. Vi beslutar att detta tas i programkommittén. Vi beslutar att ge ordförande i uppdrag 

att kolla med SPF Seniorerna Rönnen och Älvsbyn om vi kan samordna dessa föreläsningar. 

Inbjudan till regionkonferens 28/9 har kommit och Mona Wilsson har anmält sig till Umeå. 

Brev har kommit från optimistkonsulent Ingalill Enbom och detta tas i programkommittén. 

Styrelsen beslutar att bli mer aktiv i att delge tidningen Seniorerna våra aktiviteter. Delar ur vårt 

program skickas in och för detta ansvarar sekreteraren.  Styrelsen beslutar att även bli mer aktiv 

lokalt och där ges uppdraget till resp. cirkelledare, som skickar in till lokalpressen en kort 

beskrivning av sin kurs..  

§ 99 Rapporter från Nolia  

Allt fungerade bra. Vi konstaterar att det är bra att ha en fråga, som engagerar folk. I är hade vi 

påskrift för att behålla kontanterna i samhället och detta gjorde det lättare att fånga besökare till 

montern. Vi efterlyser fler entrébiljetter för alla som står i montern. 

§ 100 Resor.  

Reseombudet Jan har ställt in bussresan till Arjeplog 7/9 2016 pga. för få anmälningar. Resan till 

Ukraina har Jan fått svårt att genomföra i samarbete med Resia. Styrelsen diskuterar en kryssning 

till Köpenhamn-Bornholm-Visby-Stockholm under våren 2017. Det verkar finnas många 

intresserade av detta och Jan jobbar vidare med detta. Jan får i uppdrag att kolla intresset för 

detta med SPF Seniorerna Rönnen och Älvsbyn. Det är viktigt att planera och informera i god 

tid. Målet är att ett reseprogram för våren ska vara klart i nu i höst. Kyrkogårdsvandringen 31/8 

kl.13.00 blir som planerat och fikat efteråt blir på Hanséns café. 

§ 101 Enkät redovisas 

Sekreteraren har gjort en sammanställning av de svar som kommit in under sommaren. 

Svarsfrekvensen är ca 23 % och därför beslutar vi att enkäten läggs ut på alla bord vid första 

medlemsmötet nu i höst. Ansvarig är sekreteraren. 

§ 102 Ombud rapporter 

Ny körledare är ordnat och start blir 9/9 kl.10.00 på Kyrkcenter.  



Nybörjarkurs i linedance på Samvaron startar nu i höst. Ove Lindblom gör grupputskick via mail 

angående detta.  

Mona W in formerar om frågor hon driver i KPR., Det finns önskemål om att träffa 

kommunalråden på ett möte. Seniorveckan blir 15/9 – 27/10 och där behövs volontärer för att 

bl.a. servera fika. 16 personer från Häggen behövs och Mona mailar ut en lista där vi anmäler oss. 

 

§ 103 Planering kommande möten under hösten 

Ordförande går igenom höstens program t.o.m. oktober. Allt blir enligt tidigare utsänt program. 

14/9 Kulturcafé kl.13.00 Elna ansvarar för fika ca 50 st. 

På medlemsmötet 28/9 där vi serverar palt är Mona L, och Mona W borta. Huvudansvarig är 

Vivianne. 

5/10 Trivselkväll 

 

 § 104 Övriga frågor  

Programkommittén träffas 23/8 kl.12.00 hos Monika Holmgren.  

 

§ 105 Nästa styrelsemöte blir 12 september 2016 kl.13.00 på Medborgarskolan. Gun ansvarar 

för fikat. 

 

§ 106 Dagens ordförande Mona Lindblom tackar styrelsen och ombuden för visat intresse och 

avslutar mötet 

 

Piteå 15 augusti  2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Karin Mattsson 

Justerare 

 



 

 


