
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 9 maj 

2016. 

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

Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist. 

Frånvarande: Mona Lindblom, Jan Lundquist 

 

§ 68 Vice ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 69 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Vivianne Edelsvärd 

Öberg, 

§ 70 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 71 Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

§ 72 Ekonomi och medlemsutveckling 

Kassören Barbro Sundström informerar om medlemsutveckling och ekonomi. 

Föreningens ekonomi är lite haltande jämfört med budget. Sista medlemsmötet gick 

med 4000kr i förlust p.g.a. att färre medlemmar än brukligt dök upp. Mycket mat fick 

slängas, för en del åt lite mat från den färdiga tallriken. Styrelsen beslutar att inte 

köpa färdiga tallrikar någon mer gång. Det bästa är att ha möten i lokaler där det 

serveras mat.  SPF Seniorerna Häggen har idag 805 medlemmar. Kassören kollar 

med förbundet vilka som inte betalat medlemsavgift för år 2016. Drygt 700 

medlemmar har betalat hittills.  

§ 73 Aktuellt från förbund och distrikt 

Mona Lindblom och Mona Wilsson var tillsammans med Bengt Ingesson från 

distriktet på konferens i Umeå ”Förening för alla”. Mona Wilsson delar ut ett material 

Dialogduken och vi diskuterar kring denna. 

a) Dialogduken. Styrelsen beslutar att på styrelsemötet i september tas arbetet 

upp med dialogduken och hur vi ska arbeta vidare med den. 



b) SPF:s Idébok. Denna lämnas vidare till programkommittéen.  

c) Mona Wilsson berättar lite kring andra förslag på studiecirklar, som särskilt 

poängterats på konferensen t.ex. ”Försök inte lura mig”, ”Alla kan surfa”, 

”Facebook”, ”Matpatrullen” . Vi diskuterar kring ett förslag att styrelsen 

proväter på några äldreboenden i kommunen till hösten. Frågan tas upp på 

första styrelsemötet till hösten. 

d) Vi tog del av Utbildningsplan för Norrbotten 2016. Utbildning i nya systemet för 

medlemsregistrering .-  vi undrar när. 

§ 74 Rapporter från månadsmöte i april 

Se under punkten ekonomi. Vi konstaterar att förutom maten, så var föredragningen 

”Anhörigstöd” för långt.  Musikkrysset med Morgan Stenberg mycket positivt och 

trevligt. 

§ 75 Rapporter 

a) Resor. Reseombudet Jan är frånvarande idag. Vi beslutar att resan till 

Ukraina nu i höst inte kan genomföras p.g.a. för kort om tid. Diskussion om 

den kan flyttas till år 2017. Resa till Wien låter intressant. Vivianne får i 

uppdrag att kontakta Jan om resorna 2016 och 2017. Detta måste vara helt 

klart tills programmet trycks. 

Inbjudan har kommit från SPF Pärlan i Älvsbyn om att medlemmar hos oss 

kan följa med på deras resa till Norrbyskär. Vi tackar för inbjudan, men 

konstaterar att deras resa ligger dagen före vår resa till Skellefteå. Vi beslutar 

att tacka nej. 

b) Studiecirklar. Alla cirklar presenteras på medlemsmötet i september. 

Vivianne får i uppdrag att kolla när höstens cirklar startar. Klart tills 

programmet trycks så långt det är möjligt. 

c) Information från KPR. Nästa möte är 12/5 och information kommer efter 

detta datum. 

§ 76 Planering kommande möten under våren 

a) 11/5 Café kl.13.00  Lokal.: Samvaron   Rune Bergman kåserar  Fika till ett pris 

av 20kr.  Vivianne ansvarar för inköp av blomma. 

b) 25/5 Våravslutning med Stadsvandring. Morgan Stenberg. Samling vid 

museet. Lagom med ca 20 st/grupp. Styrelsen delar upp sig om det blir mer än 

en grupp. Kostnad: 700kr/grupp. Kjell och Barbro frånvarande. 

c) 22/6 teaterresan till Skellefteå. Buss avgår kl.14.00 från busstationen. 

Annons i PT. Anmälan till Mona Lindblom. 

d) Paketering av utskick och enkät 13/6. Kjell har tagit fram en lista på nya 

medlemmar mellan 20/9 2014- 30/8 2015. Totalt 62 medlemmar. Till alla 

dessa skickas vår enkät ut tillsammans med program för hösten 2016. 

Frankerat kuvert med adress skickas ut till alla dessa så att vi får in så många 

svar som möjligt. Mona Lindblom ansvarar för att fixa kuvert och frimärke. Gun 



tar på sig uppdraget att utarbeta förslag till enkät. Denna enkät mailas ut till 

styrelsen snarast, Styrelsen kommer sen via mail till Gun med förslag på 

annan utformning och nya frågor eller formuleringar.  Vi beslutar att enkäten 

ska utgå från SPF Seniorernas broschyrer.  Allt detta ska vara klart 1 juni.  

§ 77 Förslag från programkommittén och tidsplan 

    Information lämnas av programkommittén om höstens program. Här nedan följer 

axplock av programmet och kompletteringar.  

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

berättare: Jan Lundqvist. Vivianne undersöker möjlighet till fika efteråt på 

Margretelund 

b) På Kulturcaféet 14/9 är det viktigt att ev. arvode tas med Leif Lidman i förväg. 

Allan ansvarar för att kolla detta med Leif nu.  

c) Paltkalaset 28/9 beslutar styrelsen ett pris på 80kr. Viktigt att det blir en bra 

presentation av alla cirklar. 

d) Trivselkväll 5/10 blir Hjelms grupp från Sikfors, 

Kostnad: 2 500kr 

e) Informationsmöte 12/10 Samvaron. Trafik och Hälsa. Kl.13.00 Trafikombudet 

informerar. Kl.13.30 uppvisning av föreningen Tango Piteå. Dansare: Catrin 

Söderman och Jan Sandlund. Kostnad: 500kr till deras förening. Kl.14.00 

Ordförande Anita Sandström från Norrbottens Osteoporosförening föreläser om 

osteoporos. Längd på föreläsningen: 45 -60 minuter. Anita behöver bildkanon 

kopplad till dator. Hon har en Power Point presentation. Mona L, Ove ansvarar 

för utrustning. Kostnad: 500kr till föreningen + reseersättning. 

f) 26/10 Månadsmöte Acusticum. Kostnaden inte fastställd. 

g) 9/11 Informationsmöte på Samvaron. Camilla Hutha  Kostnad: 1 000kr 

h) 16/11 Kulturcafé kl.13.00 Piteå Visklubb Kostnad: 1 000kr. Kjell kollar en gång 

till med Elna.  

i) 30/11 Månadsmöte Nolia konferens. Sandlund: Min väg till operan. Kostnad: 

1000-1500kr och Vivianne kollar detta med Monika Holmgren. 

j) 14/12 Julmöte Storstrand kl.16.00 Allan har klart med Lions lucia. Kostnaden 

inte fastställd. 

Programkommittéens budget håller enl. ovanstående planer. I farmtiden mailar vi till 

Föreningsservice det material vi vill ha tryckt upp.  

Styrelsen beslutar att anta Programkommittéens förslag för hösten 2016.  

 

§ 78 Övriga frågor  

 Kjell har än inget svar erhållit från centralt håll om risk för identitetsstöld vid 

anmälan.  Återkoppling på styrelsemöte i juni. 



§ 79 Nästa styrelsemöte blir 13/6 2016 kl.13.00 hemma hos Mona Lindblom. 

§ 80 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och 

avslutar mötet 

 

. 

Piteå 9 maj 2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Wilsson 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Vivianne Edelsvärd Öberg 

Justerare 

 

 

 


