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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 7 december 2016. 

Närvarande: Mona Wilsson, Mona Lindblom, Barbro Sundström ,Vivianne Edelsvärd Öberg,  

Gun Lindkvist, Karin Mattsson 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Jan Lundquist, Allan Isaksson, Kjell Kemi. 

Närvarande i valberedningen: Rolf Wennberg, Gösta Söderberg, Karin Berglund 

Närvarande ombud: Dagmar Gabrielsson, Monica Holmgren, Elna Johansson, Ove Lindblom, 

Kjell Öhrberg 

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

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

§ 157 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 158 Genomgång föregående protokoll  

Några punkter på protokollet kommer upp på dagens möte. Styrelsen godkänner därmed 

protokollet och det läggs till handlingarna. 

§159 Valberedningen har ordet 

Valberedningen redogör för det aktuella läget i valberedningens arbete. Namn finns och de 

presenteras på styrelsemötet i januari. 

§ 160 Ombudens synpunkter 

Ombuden redogör kort om hur de uppfattat sitt arbete och om de saknar något för att kunna 

fullgöra sina uppgifter. Styrelsens arbete blir att hitta nya ombud för friskvård, resor och 

programkommitté. Förslag diskuteras att vid ett möte hösten 2017 ha rubriken: ”Att vara 

anhörig till en hörselskadad” 

§ 161 Budget och medlemsutveckling 

Kassören Barbro Sundström konstaterar att den 30/11 2016 har vi en budget i balans. 

§ 162 Aktuellt från förbund och distrikt 

a) Mona W. berättar att projektet; ”Leva hela livet ”startar med två dagar 23/1- 24/1 

2017. Styrelsen har tidigare beslutat att 1-2 personer ska skickas på denna 



inspirationsutbildning. Vi anser att friskvårdsansvariga åker i första hand. Beslut tas i 

januari.  

b) Mona L. berättar om sitt arbete i valberedningen på SPF Seniorernas riksnivå. 

Ordförande Christina Rogestam har avsagt sig uppdraget och arbete pågår att hitta en 

ersättare. Mona tar emot nomineringar till denna post. 

c) Ove Lindblom säger att nya hemsidan fungerar nu relativt bra. Nya 

medlemsregistreringen har fortfarande problem.  

§ 163 Verksamhetsplan 2017 och Verksamhetsberättelse 2016 

Dokumenten gås igenom och tillägg och ändringar görs. Sekreteraren gör ett nytt 

förslag och mailar ut till styrelsen. 

§ 164 Utskick, deadline och paketering av program våren 2017 

Deadline för ändringar i programmet är 12/12 – alltså sista dag för ändringar, sen går 

programmet iväg för tryckning Styrelsen träffas hos Mona Lindblom den 28/12 kl.13.00 för 

att göra klart utskicken. Karin Mattsson hämtar frankerade kuvert. 

§ 165 Rekryteringsgrupp 

Elna har förberet dessa utskick. Det är 76 st 65-åringar som berörs. 

§ 166 Programkommitténs förslag förberett för våren 2017 

Styrelsen beslutar följande: Medlemsmötet i januari ska hållas på Stadshotellet. Månadsmötet 

i mars ska hållas på 2 Kök Nolia City. Våravslutningen blir på Kyrkcenter. 

 § 167 KPR 

Nytt äldreboende med 60 platser är på gång vid nuvarande Berggården. Kvalitetsmässa är 

genomförd. 

§ 168 Resor 

Förslag på resor som kommit in från medlemmar:  

Långresor: Kryssning, Barcelona, Riga (höst), Prag (höst), Lissabon (höst), Köpenhamn, 

Skottland, Irland, Gotland (sommar), Islands varma källor, Kroatien, Skottland ,Gardasjön, 

Oslo, Holland (Tulpantid),Rom 

Kortresor: Stenskär, Jukkasjärvi ishotellet, Tågresa till Narvik, Jokkmokks marknad, 

Skellefteå, Fauske - Saltströmmen 

Byrberg & Nordin bussbolag, Sollefteå ordnar jättefina resor (enl. en ny medlem hos oss som 

åkt på mycket resor med dem) – kolla deras hemsida: http://www.bybergnordin.se/ 

Barbro har kollat kryssning Stockholm-Köpenhamn-Bornholm-Visby-Stockholm med Birka 

Cruise Line. Den enda resan som finns är 30/7-3/8 2017. Det finns ännu ingen mer 



information att tillgå. Preliminär anmälningslista för kryssningsresan presenteras på 

medlemsmötet 14 december och Vivianne ansvarar för detta. Monica Holmgren undersöker 

med Resia om resor till Riga och Barcelona.  

§ 169 Planering kommande möten 

14 dec Julmöte med Lucia kl.15.30 på Storstrand. Häggsångarna sjunger julsånger. Piteå lucia 

uppträder. Det serveras gröt och skinksmörgås., kaffe och kaka. Pris: 90 kr. Månadsmötet 25 

januari kl.13.00 Lokal: Stadshotellet. Mats Vikgren föreläser. 

§ 170 Övriga frågor  

Karin Mattsson uppvaktar två medlemmar på Österbo med julblomma. 

§ 171 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte blir 9 januari 2017 kl.13.00 på Medborgarskolan.  Gun ansvarar för fikat. 

 

§ 172  Dagens ordförande Mona Lindblom tackar styrelsen för visat intresse och avslutar 

mötet 

 

Piteå 7 december  2017 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Karin Mattsson 

Justerare 

 

 

 


