
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 7 januari 2016 

Närvarande: Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin 

Mattsson, Allan Isaksson, Barbro Sundström, Mona Wilsson och valberedningen 

 

§ 1 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och tillönskar styrelsen och valberedningen 

en god fortsättning på det nya året. 

§ 2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Kerstin Kristiansson. 

§ 3 Dagordningen fastställs. 

§ 4 Föregående protokoll justeras. 

§ 5 Kassören Barbro Sundström redogör för ekonomi och medlemsutveckling. Vi har idag 

776 medlemmar. Hon redogör för föreningens ekonomi och kommer att nästa 

styrelsemöte lämna förslag till budget 2016. Nästa styrelsemöte inför årsmötet 

återkommer kassören med resultat- och balansräkning för 2015. 

§ 6 Ordförande informerar om Hemtjänstuppropet som SPF Seniorerna har startat. Det 

handlar om förslag att kommunerna ska höja hemtjänstavgiften med 220 kr per 

månad.  SPF Seniorerna motsätter sig detta. Piteå-Tidningen har i en artikel med Mona 

Lindblom informerat om Hemtjänstuppropet och att SPF Seniorerna Häggen motsätter 

sig detta. 

§ 7 Rolf Wennberg informerar om valberedningens arbete. Nomineringslistan ska läggas 

ut på hemsidan och 20 exemplar ska dras ut till årsmötet. Ordförande tackar 

valberedningen för deras arbete. 

§ 8 Den sedvanliga lunchen för styrelseledamöter och ansvariga äger rum på Doktorsvillan 

den 4 februari. Beslut: styrelse och ansvariga bjuds på lunch.  

§ 9 Styrelsen diskuterar månadsmötet den 8 december där Häggsångarna sjöng julsånger. 

Ca 115 medlemmar deltog på decembermötet. 

§ 10 Styrelsen fastställer verksamhetsplan för 2016 som ska läggas ut på hemsidan. Planen 

dras ut i 20 exemplar till årsmötet. Styrelsen kommer att göra en uppföljning av 

verksamhetsplanen vid vårens sista styrelsemöte. 



§ 11 Verksamhetsberättelsen diskuteras och fastställs av styrelsen. Den ska också läggas ut 

på hemsidan och dras ut i 20 exemplar. 

§ 12 Dagordningen för årsmötet diskuteras. Frågan återkommer vid styrelsens 

februarimöte. Styrelsen diskuterar också parentationen angående Inger Ingesson. 

Valberedningen ansvarar för att ordna årsmötets ordförande och sekreterare. 

Dessutom ska valberedningen komma med förslag till arvoden för styrelsen.       

Avtackning av avgående medlemmar och överlämnande av blommor skall också ske 

vid årsmötet.        

    Kallelse till årsmötet och information om lokal kommer i annons. 

 Årsmötet skall utse representanter till distriktsstämman. Denna fråga återkommer vid 

styrelsens februarimöte. 

 Övriga frågor 

 Gösta Söderberg lämnar en del tips angående Kyrkmarknaden i Öjebyn. 

 Ordförande Mona Lindblom informerar om upplägget inför resan till Krakow i maj 

månad.  

 Kerstin Kristiansson kommer med förslag att som en punkt på dagordningen vid 

styrelsemöten ha Kommande program. Dessutom informerar hon om kaffelistan vid 

Kulturcafé den 3 februari. 

§ 13 Nästa styrelsemöte den 8 februari 2016 

 

 Piteå den 7 januari 2016 

 

 Mona Wilsson   Mona Lindblom                                                       

Sekreterare   Ordförande 

 

 Kerstin Kristiansson                                                                                                           

Justerare 

 

   


