
T  

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 10 oktober 2016. 

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

Edelsvärd Öberg,  Gun Lindkvist,  

Frånvarande: Mona Lindblom, Jan Lundquist, Allan Isaksson, 

Valberedningen inbjudna: Rolf Wennberg, Karin Berglund, Gösta Söderberg 

 

§ 122 Ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 123 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Kjell Kemi. 

§ 124 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 125 Genomgång föregående protokoll. 

a) Kassören har kontrollerat med Skatteverket och föreningen har befrielse från 

upplysningsskyldighet och detta gäller t.o.m. beskattningsår 2017. 

b) Inköp av en CD-spelare är klart, men headset fattas.  

c) Ytterligare punkter återkommer på dagens möte. 

Föregående protokoll godkänns med denna uppföljning, justeras och läggs till handlingarna. 

§ 126 Budget och medlemsutveckling 

Enligt kassören Barbro Sundström har vi just nu 788 medlemmar. Vi ligger mycket bra till i 

budget. Nuvarande kassör använder bokföringsprogram Hogia och eftersom hon ska sluta så 

ställs frågan om detta bokföringsprogram ska sägas upp. Styrelsen beslutar att behålla Hogia 

till den nya kassören och denne fortsätter med detta program. Programkommittén har till dags 

dato förbrukat 7 406kr. Styrelsen beslutar att inga ytterligare priser ska höjas i år i samband 

med medlemsaktiviteter. 

§ 127 Aktuellt från förbund och distrikt 

a) Mona W. rapporterar från seminariet Jämlik hälsa. De fokuserar på sex områden: 

Utbildning, Arbetsmarknadsfrågor, Jämställdhet, Levande landsbygd, E-tjänster och 

Välfärd. Under seminariet samlades synpunkter in från deltagarna under dessa 

rubriker. 



b) Mona W. redogör för en konferens för pensionärsråd. Fokus mest på pensioner, skatt 

och avgifter. Rekommendation framfördes att på distriktets årsstämma göra en drive 

kring dessa frågor.  

§ 128 Valberedningen 

De som meddelat att de slutar i styrelsen på nuvarande positioner är Mona Lindblom, Barbro 

Sundström och Allan Isaksson. Valberedningen behöver snarast ha läsbehörighet till 

medlemsregistret. Kjell kontaktar Ove Lindblom i denna fråga. Medlemsregistret stängs ner 

9/11 2016 och därför brådskar det. Styrelsen väljer ombuden och där kan valberedningen vara 

behjälplig. Styrelsen beslutar att en lista på alla ombud tas fram till nästa styrelsemöte. Listan 

kommer då att gås igenom och vi arbetar vidare med detta. Valberedningen kommer att 

kontakta var och en av styrelseledamöterna senare för en pratstund. Ordförande tackar 

valberedningen för att de kom och styrelse och valberedning kommer att ha fortlöpande 

kontakter under hösten. 

§ 129 Enkäten 

 Sekreteraren redogör för sammanställningen av enkäten som genomförts. Vi analyserar 

svaren och pratar kring det mest intressanta t.ex. att rekommendationer från vänner och 

bekanta, aktiviteterna, resor, konserter och teaterbesök är de skäl som angetts mest varför man 

gick med i SPF Seniorerna Häggen. Vi kan också glädjande konstatera att flertalet känner sig 

välkomna på våra medlemsmöten. Vi fick ett namn på intresserade av styrelsearbete och tre 

stycken som kunde tänka sig att vara föreläsare. Dessa namn är alla överlämnade till 

valberedningen och programkommittén. På frågan om lokaler konstaterar vi att lokaler i 

närområdet = stan är populärast. Vi fick förslag på nya lokaler och det är Munksunds Folkets 

hus och Nolia City Konferens. På ett medlemsmöte senare i höst ska vi prova att använda oss 

av Nolia City Konferens. Vi konstaterar också att det finns önskemål om  cirkelavslutning 

med middag och dans. En reflektion görs att vi kanske borde prova dans igen – slutade vi med 

detta arrangemang för fort förra gången? Det kom också fram synpunkter på att våra resor bör 

planeras så att de kan presenteras minst 6 månader i förväg. Kryssningen som vi diskuterat i 

styrelsen bör diskuteras på nästa möte.  

Styrelsen beslutar att sekreteraren presenterar enkäten i samband med medlemsmötet i 

november. En kort presentation på högst 10 minuter. Det är viktigt att visa att vi omhändertar 

medlemmarnas synpunkter. 

§ 130 Ombud – rapporter och utvärderingar 

a) Teaterresor  

Teaterresan inställdes pga. för får anmälda 

b) Rekryteringsgrupp  

Kjell nämner att det finns 76 st. blivande 65-åringar. Information och 

anmälningsblankett skickas ut till alla i november. Det vore intressant att sen få veta 

hur många av dessa som blir våra nya medlemmar. 

c) Kulturcafé 



Gick av stapeln 14/9 med Leif Lidman. Det var intressant, men det kom lite åhörare. 

d) Utvärdering månadsmötet 

Paltlunchen på Kyrkcenter lockade ca 100 deltagare. Det var ett lyckat möte, men det 

blev alldeles för stressigt. Kaffet ska serveras efter en paus. Alla hann inte äta färdigt. 

e) Trivselkväll 

Det var på Samvaron 5/10 och Heartbreak Blues Band spelade. Det var en mycket 

trevlig och lyckad tillställning. Vi kan konstatera att medelåldern var något lägre än 

brukligt. 

f) Promenad 

Arrangemanget lockade drygt 40 deltagare och dagen var mycket trevlig och lyckad. 

Vi kan konstatera att det kom betydligt fler än när vi varit på Grisberget tidigare. Fin 

omgivning att ströva omkring i och nära stan. Det var en lagom lång sträcka och 

perfekt med korvgrillning i slutet. 

g) KPR 

Alla pensionärer inbjudna till Kyrkcenter 26/10. Anna-Stina Ericsson pratar under 

rubriken: ”Flykten till Piteå”. Detta krockar tyvärr med vårt eget medlemsmöte. Mona 

W och Vivianne berättar om invigningen av Äldrecentra Trädgården, som de besökt. 

Detta liknar ett hotell och många aktiviteter är flyttade hit. 

 

§ 131 Planering kommande möten under hösten 

Ordförande går igenom höstens program.  

12/10 informationsmöte på Samvaron. Mona L. ansvarar för tekniken. Anita Sandström från 

Osteoporosföreningen Norrbotten kommer och föreläser ca 45 minuter. Fika och sen 

tangouppvisning av Tangoföreningen. Gun har hållit kontakt med både Anita och 

Tangoföreningen. 

26/10 medlemsmöte på Acusticum. Mona W. åker förbi kyrkparkeringen för att hämta upp de 

som ev. väntar där. 

9/11 Kulturcafé. OBS! här blir det en ändring! Piteå Visklubb kommer inte. Elna jobbar med 

att försöka hitta ersättare. 

 

 § 132 Övriga frågor  

Karin Berglund tar upp frågan om Bridgecirkeln kan få ekonomiskt bidrag till inköp av bord. 

Nu håller de till i lokal Lyan, men efter jul är de uppsagda därifrån och har hittat ny lämplig 

lokal Centrumlokalen på zonområdet. Nu har de hyrt bord av stora bridgeföreningen, men 

efter jul börjar stora föreningen spela bridge i IOGT- lokalen i Öjebyn och då kan de inte hyra 

borden längre. Borden kostar 1800kr/st. och de har behov av ca 6 bord. Till nästa styrelsemöte 

ska sammanställning tas fram som visar vilka bidrag styrelsen ger till olika aktiviteter. Frågan 



tas upp igen vid nästa styrelsemöte och det är viktigt att alla aspekter tas i beaktande. Då tas 

beslut i frågan. 

§ 133 Nästa styrelsemöte blir 14 november 2016 kl.13.00 på Medborgarskolan.  Kjell 

ansvarar för fikat. 

 

§ 134 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet 

 

Piteå 10 oktober  2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Wilsson 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Kjell Kemi 

Justerare 

 

 

 


