
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 14 mars 2016. 

Närvarande: Mona Lindblom, Mona Wilsson, Karin Mattsson, Allan Isaksson, Jan Lundquist, 

Barbro Sundström, Kjell Kemi, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist. 

 

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

§ 32 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Barbro Sundström. 

§ 33 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 34 Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

§ 35 Medlemsutveckling. Kassören redogör för en positiv utveckling. Vi är f.n. 791 

medlemmar – en ökning med 1,8% jämfört med ifjol. Ett tiotal medlemmar har inte betalat 

medlemsavgiften. En del problem har uppstått med den nya registreringen ex.vis en del av de 

som registrerade sig vid jultid har inte fått inbetalningskort. Kassören löser detta smidigt nu 

och löser problemen efter hand. Vi kan konstatera att omläggningen av registreringen och den 

nya hemsidan inte fungerat tillfredsställande och detta är ännu inte klart. Medlemsavgiften ska 

nu betalas in till förbundet och de i sin tur ska göra utbetalningar till distrikt och föreningar. 

Många medlemmar har uttryckt besvikelse över att medlemskortet nu är i papperskvalitet. 

Detta beror på den stora kostnaden för plastkort. Vi diskuterar en idé att klistra på 

papperskortet på det gamla plastkortet och vi finner detta genialiskt. 

§ 36 Budget. Kassören redogör för ekonomin hittills i år. Januari och februari har det inte hänt 

så mycket beroende på få utbetalningar. Dessa börjar nu komma in i mars. Styrelsen beslutar 

att ta upp frågan på varje styrelsemöte och en grundligare redovisning till styrelsen ska ske 

varje halvår. 

§ 37 Aktuellt från förbund och distrikt. Aktuell skriftlig information från Skandia lämnas till 

Allan. En medlem har lämnat tips om att gratis synundersökning för SPF- och PRO-

medlemmar lämnas hos Smart-Eyes och troligen hos andra optiker också. Detta bör 

informeras om på möte.  

Inbjudan till Distriktsstämman i Landstingshuset 6 april har kommit. Hela styrelsen är anmäld 

tillsammans med Rolf Wennberg. Till årets distriksstämma kommer bl.a. Ola Nilsson – 



folkhälsoansvarig inom SPF Seniorerna samt Veronica Sjölin. Mona Wilsson medverkar med 

ett arbete om kartläggning av anhörigstöd i distriktet.Samåkning. 

§ 38 Kurser. Nya kurser för styrelsemedlemmar i medlemsregistrering och hemsida kommer 

till hösten.  

§ 39 Distriktsstyrelsen. Styrelsen beslutar att nominera Rolf Wennberg till valberedningen. 

§ 40 Rapporter från årets möten.  

a) Årrsmötet hade mycket bra uppslutning och det var en trevlig stämning.Kyrkcenter är 

bra som lokal, men mikrofonerna fungerade dåligt. Vi måste testa hela anläggningen i 

förväg, så att allt är placerat rätt i förhållande till högtalarna. 

b) Trivselkvällen 9 mars på Samvaron var mycket lyckad. Det var mycket folk och bra 

orkester och många nöjda medlemmar har hört av sig. Vi måste noggrant kolla antal 

deltagare så att vi håller oss inom maxgränsen för deltagare i lokalen pga regler från 

Räddningstjänsten. Måste dörren ut till angränsande rum vara stängd?  Vi tar frågan 

med ansvarig på Samvaron. Styrelsen konstatera att om vi måste begränsa antalet 

personer vid våra möten, så är det viktigt att detta framgår i våra annonser.  

c) Körens uppträdande på Samvaron 5 mars drog också stor publik 

d) Teaterrersan till Luleå 11 mars med 49 anmälda var lyckad.  

e) Kjell Kemi ansvarar nu för lotterierna på månadsmötena efter Gösta och han har 

påbörjat detta arbete. 

 § 41 Planering av resor. Jan Lundquist är utsedd som reseombud och styrelsen tillsammans 

med honom skissar på en kortare resa i Norrbotten, Norge eller Finland hösten 2016. Jan 

arbetar vidare med frågan och återkommer  till styrelsen senare i vår. Vårt program för hösten 

skickas ut i juni till medlemmarna och resans upplägg måste vara klart innan dess. Jan får 

också i uppdrag att börja planera för en lite längre resa våren 2017. Styrelsen arbetar vidare 

med frågorna. 

§ 42 Studiecirklar. Vivianne berättar att studiecirkeln i ”Iphone och Ipad” startar i april och 

cirkeln ” Vin och mat” på pensionatet har varit mycket lyckad. Styrelsen diskuterar ockå en 

del andra uppslag till studiecirklar t.e.x ” Det gamla Piteå”. 

§ 43 Rapport från KPR. Mona W redogör för mötet 3 mars. Där togs Piteå kommuns 

verksamhetsplan för äldreomsorgen upp. Piteå kommun vill höja maxvagifterna för hemtjänst 

och vård och omsorgsboende. Piteå kommun har i statsbidrag fått 8 milj.kr/år och tre år 

framåt för ökad bemanning inom äldreomsorgen och hon ifrågasätter hur dessa pengar 

används. 

§ 44 Planering kommande möten våren 2016. Det tidigare programmet fortlöper som planerat 

med dessa förändringar:  

a) 13 april kommer Morgan Stenberg och underhåller med musikcafé och musikkryss. 

Då blir det även allsång. Ansvarig: Monika 



b) På mötet med nya och blivande medlemmar 20 april kl.13.00 på Samvaron medverkar 

hela styrelsen. Ansvarig: Mona L 

c) På månadsmötet 27 april uppträder Häggsångarna som planerat och då  redogör också 

Mona Wilsson för arbetet med kartläggning av anhörigstöd. Det blir catering från 

Furuborg med en kall tallrik till ett pris av 80kr/person. SPF Seniorerna Häggen 

subventionerar dryck bestående av måltidsdryck, kaffe och kaka.  

d) 11 maj kåserar Rune Bergman Lillpite. 

e) Teaterresa 22 juni blir till Skellefteå och Nordanåteatern. Buss avgår kl.13.00, middag 

kl.16-16.30 och teater kl.18.00. Tillfälle ges dessemellan till museibesök, promenad, 

etc  Meny kommer till styrelsen och allt beställs i förväg. Mona L. har förbeställt 40 

teaterbiljetter. Teaterföreställningen som ges är ”Ringaren I Notre Dame”. Pris ca 

500kr/person (teaterbiljett, bussresa, middag). 

Ovanstående programändringar tas upp vid varje medlemsmöte nu i vår. Intresseanmälan till 

teatern tas in snarast. 

§ 45 Styrelsen beslutar att kostnad för blomma alternativt chokladask till föreläsare ska 

betalas ur Programkommitténs budget. 

§ 46 Programkommitténs förslag och ekonomi. Styrelsen går igenom programkommitténs 

förslag till program för hösten 2016. Styrelsen diskuterar detta och diskuterar olika lämpliga 

lokaler. Förslag på lokaler att tillgå är Samvaron, Nolias 2 Rum och Kök, Storstrand, 

Kyrkcenter, Statt. Styrelsen fortsätter att diskutera höstens program vid nästa styrelsemöte. 

Programkommitteéns budget är 18 000kr för år 2016. Styrelsen beslutar att Viviann redovisar 

kostnaderna vid varje styrelsemöte och dessa skrivs då in i protokollet.  

§ 47 Höstens styrelsemöten. Vi beslutar att höstens styrelsemöten blir enligt följande: 

15/ 8 kl. 13.00, 12/9 kl. 13.00, 10/10 kl. 13.00, 14/11 kl.13.00, 5/12 kl.13.00 

Lokal: Medborgarskolan 

13/6 kl.13.00 blir styrelsemötet hemma hos Mona på Kolmilavägen 39, Piteå. 

§ 48 Övriga frågor.  

a) Arvode föredragshållare. Styrelsen beslutar att föredragshållare som är medlemmar i 

SPF Seniorerna Häggen bjuds på lunch och ev erhåller en blomma eller chokladask. 

Styrelsen beslutar att andra föredragshållare betalas enligt överenskommet arvode. 

b) Styrelsen beslutar att bjuda Häggsångarna på lunch både till Lucia och till 

vårkonserten. Sammanlagt två ggr/år. 

c) I SPF-foldern när en medlem ska skriva sin anmälan ska namn, personnummer, e-

mailadress och underskrift skrivas in. Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till SPF 

Seniorerna centralt och kolla detta rent juridiskt och ev. risk för identitetsstöld.Kjell 

anvarar för detta. 



§ 49 Nästa styrelsemöte blir 11 april kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler. Vivianne står för 

fikat. 

  

Piteå 14 mars 2016 

 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

 

Barbro Sundström 

justerare 

 

 

 


