
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 12 september 

2016. 

Närvarande: Mona Lindblom, Mona Wilsson, Karin Mattsson, Barbro Sundström, Vivianne 

Edelsvärd Öberg, Jan Lundquist, Gun Lindkvist, Allan Isaksson,  

Frånvarande: Kjell Kemi, Barbro Sundström 

Inbjudet ombud: Dagmar Gabrielsson 

 

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

§ 108 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Jan Lundquist. 

§ 109 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 110 Genomgång föregående protokoll. 

a) Kassören är frånvarande på dagens möte och därför kvarstår följande uppdrag till 

kassören: Att kontrollera med Skatteverket om ev. tak för en förenings kapital. 

b) Inköp av en CD-spelare med headset till linedance och quigong. Hur har detta gått och 

till vilken kostnad? 

c) Ordförandes uppdrag att kolla om föreläsningar i olika sjukdomstillstånd hänskjuts till 

framtiden. Styrelsen är enig om att innehållet i våra träffar just nu mest handlar om 

sjukdomar och hälsa. Nu ska vi inrikta oss på trevligheter- det friska! 

d) Enkäten är omarbetad för att passa att läggas ut på borden på mötet 28/9. Styrelsen 

godkänner det nya förslaget. Sekreteraren ansvarar för att kopiera den och fixa pennor. 

e) Seniorveckans volontärar är nu klart och Mona W. redogör för vilka personerna är på 

respektive äldreboende. Frågan återkommer idag under rubriken KPR. 

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

§ 111 Budget och medlemsutveckling 



Kassören Barbro Sundström har per mail redovisat att både medlemsantalet och budgetläget 

ligger oförändrat sen förra mötet. Meddelande har kommit från medborgarskolan att SPF 

Seniorerna Häggen kommer att få 6 420 kronor  i bidrag för vårens aktiviteter. 

. 

§ 112 Aktuellt från förbund och distrikt 

a) SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam har tillsammans med övriga 

pensionärsorganisationer uppvaktat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med 

krav att ta bort åldersgränsen i omställningspensionen.  

b) I Landstingshusets Sessionssal inbjuds till träff 21/9 från en kommisson som vill fånga 

upp synpunkter för att kunna uppnå jämlik hälsa. Mona W åker.  

c) Förbundets utbildningsdag 12/10 kring bedrägerier, säkrare hemmiljö och trafik för 

äldre. Vivianne anmäler sig själv och åker. 

d) Utbildning i medlemsregister. och hemsida 6/10 och 7/10. Gun, Kjell och Barbro är 

anmälda. Detta nya kommer att gälla fr.o.m. 1/12 2016. 

e) I distriktets protokoll står nu beslutet att distriktet nominerat Mona Wilsson till 

förbundsstyrelsen. 

f) I montern på Noliamassan 2016 fanns en enkät där de, som stått i montern utvärderade 

sitt pass. Sammanställningen visade överlag ett positivt resultat. Det visade sig också 

bra att samlas kring en aktuell fråga, nu var det att behålla kontanterna i samhället. 

Flera önskade också kortare pass. 

g) Kampanjvecka från förbundet ”Mat, Motion, Medicin” sker under vecka 40. Styrelsen 

beslutar tillsammans med Dagmar att anordna en stadspromenad 6/10 kl.13.00. 

Samling vid Sjöbodan i Södra hamnen. Aktiviteterna blir tipspromenad, lätta övningar 

och korvgrillning i Södra hamn.  Material kopieras med tips på övningar att dela ut 

denna dag. Ansvarig Dagmar Gabrielsson. Materiel finns i webbutiken. T.ex. ”Att 

förebygga fall” och ”Bättre balans”.  

§ 113 Teaterresor  

Styrelsen beslutar att höstens teaterresa blir till föreställningen ”Bildmakarna” i Luleå i 

november. Ordförande beställer 40 biljetter. Om den går som soppteater provar vi det, annars 

blir det en kvällsföreställning och då beställs middag på restaurang Waldorf. Gemensam buss 

beställs. 

§ 114 Studiecirklar.  

Vi har fått en fråga: Har SPF någon boulebana? Svaret är nej, men vi försöker starta en 

studiecirkel inomhus vintertid nu i höst i Skoogs Arena. Ledare blir Tage Danielsson. Nya 

cirklar i höst anordnas i vegetarisk mat -  ledare Kerstin Kristiansson, nybörjare bridge -  

ledare Karin Berglund, bokcirkeln -  ledare saknas, quigong nybörjare - ledare Mona 

Lindblom, linedance nybörjare – ledare Elna Johansson, Birgitta Skånehult. Övriga 

studiecirklar fortsätter som tidigare år. Cirkel i vin, vin och mat med ledare Erik Grödahl 

planeras, men han har inte svarat ännu. Vivianne kontaktar honom igen. 



§ 115 Resor 

Jan har pratat med Per Nilsson SPF Seniorerna Pärlan Älvsbyn, om samarbete vad gäller 

resor. Per tar detta i sin styrelse och återkommer. Jan har även pratat med Beda Lundström i 

SPF Seniorerna Rönnen om samarbete resor. Hon tar det med sin styrelse och återkommer. 

§ 116 Rapport KPR 

Seniorveckan blir under tiden 15/9 – 27/10 och Mona går igenom vilka som ansvarar vid resp. 

äldreboende vad gäller tårtserveringen. Mona W har skickat ut mail med information kring 

detta till alla berörda. Diskussion förs kring syftet med Seniorveckan. 

 

§ 117 Planering kommande möten under hösten 

Ordförande går igenom höstens program. Allt blir enligt tidigare utsänt program. 

Kulturcafé med Leif Lidman onsdag 14/9. Allan kollar ev. arvode och meddelar Vivianne 

På medlemsmötet 28/9 där vi serverar palt är Mona L och Mona W borta. Huvudansvarig är 

Vivianne. Kören sjunger och nye körledaren kommer och han bjuds på palt. Gun, Karin och 

Vivianne träffas kl.10.30 för att planera programmet i detalj. Övriga i styrelsen kommer 

kl.11.00. 

Trivselkväll med Lars Hjälm m.fl.  5/10 kl.19.00 på Samvaron. Elna ansvarig för förtäringen. 

 

 § 118 Planering program våren 2017 

Ordförande går igenom programkommitténs planering. Tips: Hälsosam mat serveras och 

någon föreläser kring detta ämne. Bra lokal kanske är Nolia. Våravslutningen kanske kan 

innehålla en modevisning. 

 

 § 119 Övriga frågor  

Styrelsen beslutar att bjuda på smörgåstårta på årsmötet i februari 2017. Vi gör 

smörgåstårtorna själva.  

Teaterföreningen vill komma på ett möte och berätta om sin förening. Styrelsen beslutar att de 

kan komma på medlemsmötet 28/9 och de får ta 10-15 minuter i anspråk. Karin meddelar 

dem detta. 

Inbjudan till dans fredag 16/9 i Luleå har kommit. 

 



§ 120 Nästa styrelsemöte blir 10 oktober 2016 kl.13.00 på Medborgarskolan med Mona 

Wilsson som ordförande.  Vivianne ansvarar för fikat. 

 

§ 121 Dagens ordförande Mona Lindblom tackar styrelsen och ombudet för visat intresse och 

avslutar mötet 

 

Piteå 12 september  2016 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Lindblom 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Jan Lundquist 

Justerare 

 

 

 


