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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte hemma hos Mona Lindblom med SPF 

Seniorerna Häggen 13 juni 2016. 

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

Edelsvärd Öberg, Jan Lundquist, Gun Lindkvist. 

Frånvarande: Allan Isaksson, Mona Wilsson 

 

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

§ 82 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Barbro Sundström 

§ 83 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 84 Föregående protokoll justeras av vice ordförande nästa gång 

§ 85 Budget och medlemsutveckling 

Kassören Barbro Sundström redovisar resultatrapport och balansrapport per 31/5 2016. Vi håller 

oss inom årets budgetram. 

Styrelsen beslutar att teckna nytt fastränteavtal med banken ett halvår framåt.  

Vi är nu 806 medlemmar, men alla har inte betalat in medlemsavgiften för år 2016. 

Styrelseledamöterna får en lista med namn på personer, som var och en ska ringa upp och höra 

hur det ligger till. Vi ringer och frågar och om de glömt att betala sätts medlemsavgiften in direkt 

till förbundet på Bg 505-1743. Årsavgiften är 220kr/person 

Viktigt att de skriver avsändare. 

Om de väljer att sluta så maila namn till Barbro. Kom ihåg att då upplysa om att ev. försäkring 

upphör!  

§ 86 Aktuellt från förbund och distrikt 

Onsdag 14/9 Utbildning för KPR-ledamöter. Mona L. meddelar Mona Wilsson, som anmäler sig 

själv. 



Utbildning i ”Effektivt valberedningsarbete” och detta skickas till Rolf Wennberg. 

Kampanjerbjudande om ”Bättre balans” skickas till Dagmar Gabrielsson.  

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

KOL etc. Vi beslutar att detta tas i programkommitteen. Vi beslutar att kolla med SPF Seniorerna 

Rönnen om vi kan samordna dessa föreläsningar. 

Ove Lindblom åker i september 2016 på förbundets utbildning, i medlemsregistrering och 

hemsida, som IT-ansvarig i distriktet.  Ove kommer sedan att hålla kurser för de som är ansvariga 

för hemsidor och medlemsregister. 

Nolia 2016. Vår styrelse hade förordat att ansvara för lördag 6 augusti, men Arvidsjaur vill ha den 

dagen Vi beslutar att i stället ansvara för söndag 7 augusti och söndag 14 augusti.  

Styrelsen beslutar att nominera Mona Wilsson till förbundsstyrelsen. 

§ 87 Rapporter från månadsmöte i maj 

Stadsvandringen var mycket bra, Morgan Stenberg var intressant att lyssna på. 60 deltagare slöt 

upp. Synd att det blev missförstånd bland personalen på Kvartersbageriet. Viktigt att detta 

förklaras på höstens första månadsmöte.  

§ 88 Rapporter 

a) Resor. Reseombudet Jan har klart bussresa till Arjeplog 7/9 2016 med guidning i 

Silvermuseet. Avresa från Piteå busstation kl.8.00 och hemma igen ca kl.18.00. Kostnad: 

300kr/ person. Detta betalas på bussen. I detta ingår bussresa ToR samt inträde och 

guidning i Silvermuseet. Var och en tar en ”fikakorg” med sig för att avnjuta på ditresan, 

sen kanske man hittar ett fikaställe på hemvägen. Lunch blir på Kraja och den beställer 

och betalar var och en där. 

Mona Lindblom ansvarar för annonsering och mailutskick. Anmälan till Jan Lundquist tel 

070- 628 96 15.  Sista anmälningsdag är 15/8. Max 50 personer. Först till kvarn gäller 

Resan till Ukraina planeras till valborgshelgen 2017. Jan jobbar vidare med detta och 

reseinformation ges på medlemsmötet i september.  

Annat alternativ som styrelsen diskuterar är en kryssning till Köpenhamn-Bornholm-

Visby-Stockholm under våren 2017. Ordförande kollar vidare och återkommer. 

Resan till Övre Soppero och Kiruna planerar Jan vidare på. 

b) Studiecirklar. Alla cirklar erbjuds på medlemsmötet i september. Vivianne tar kontakt 

med Erik Grödahl, Munskänkarna, angående vinprovning förslagsvis i oktober. 

c)  Information från KPR. Mona Wilsson informerar senare. Seniorveckan hålls någon 

gång i sept,okt,nov. Piteå kommun bjuder på tårta och lokal är Samvaron. 

d) Föreningsregister till Piteå kommun är inskickat. Se bilaga! 

§ 89 Planering kommande möten under våren 

a) 22/6 teaterresan till Skellefteå 

35 anmälda. Betalningen 500kr/person kanske inte räcker riktigt, eftersom priset var 

baserat på 40 anmälda.  Styrelsen beslutar att ta ev. resterande på oförutsedda utgifter. 



b) Höstupptakten blir en Kyrkogårdsvandring i Öjebyn 31/8 kl.13.00. Ciceron och 

berättare: Jan Lundqvist. Begränsat antal deltagare max 25-30st. Anmälan till Jan 

Lundquist tel 070- 628 96 15. Styrelsen deltar utöver detta antal. Fika har Elna Johansson 

lovat att fixa.  

§ 90 Övriga frågor  

Kjell har fått svar angående säkerhet i anmälningsfoldern. Foldern är nu omgjord och finns 

på hemsidan. 

§ 91 Nästa styrelsemöte blir 15 augusti 2016 kl.13.00 på Medborgarskolan. 

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

Efter styrelsemötet gör styrelsen paketering av utskick och enkät. Arbetet genomförs och 

allt skickas ut samma dag. Sekreteraren Gun Lindkvist ansvarar för att tömma brevlådan på 

Samvaron under sommaren. Gun ansvarar för att gör en sammanställning av alla inkomna svar 

och presentera resultatet på höstens första styrelsemöte. 
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Piteå 19 juni  2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Barbro Sundström 

Justerare 

 

 

 


