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§ 01 Mötet öppnas 

 Ordförande Bertil Berglund öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 

 till detta andra möte under arbetsåret. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Lisbeth Lindmark. 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Föregående mötes protokoll, läses upp av sekreterare, godkänns och läggs till 

 handlingarna. 

 

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson hade inte möjlighet att närvara idag. 

 Medlemmar: Denna dag har vi 435 medlemmar. 3 medlemmar har betalat 

 direkt till Rönnen, ska redovisas till förbundet. 8 nya medlemmar, ej aktiverade 

 (krångel på högsta nivå). 

 Hortlaxgruppen sköter ärtsoppslunch 20 april på Eko-logen tillsammans med  

 Infjärdensgruppen och har sedan höstträffen på Havsbadet 19 okt att se fram 

 mot. 

 Infjärdensgruppen har dessutom vårfesten på Havsbadet 18 maj att ta hand 

 om. Förslag om aktiviteter på vårfesten: Musikhögskolan har inte möjlighet

 att delta men en sångcirkel vill gärna komma och sjunga för oss. Nya kommu- 

 nalrådet ska tillfrågas om han vill komma och presentera sig. En läkare föreslås 

 komma och prata om åldrande.  

 Norrfjärdensgruppen skötte första medlemsträffen, som ändrades till 20 mars.

 Den var som vanligt på Havsbadet och delar av Röde och Rått underhöll oss. 



 Plus förstås, att Sören Marklund sjöng en visa om en man med stora bekymmer, 

 alldeles solo och a´capella. 21 september har man, tillsammans med 

 Öjebygruppen, köttsoppslunch, förmodligen på Eko-logen i Långnäs. 

 Öjebygruppen tar det lugnt, har köttsoppa tillsammans med Norrfjärden i 

 september samt julfesten 7 dec i år på Havsbadet. Den stora Folkvandringen 

 genomförs i år i Öjebyn vid Blå Bågarna. 

  

§ 05 Ordförande informerar 

 Bertil har träffat vår tidigare ordförande Karl-Erik Björkén på PÄS. 

 Han hade flera medicinska problem, men avser att komma på Vårfesten i maj. 

 Då har vi möjlighet att avtacka honom på rätt sätt. 

 Ordförande är bortrest vid tidpunkten för nästa FO-konferens och kommer att 

 ersättas av Björn Grahn. 

 

§06 Övriga frågor 

 Inge Nilsson, som sköter Hemsidan, vill att vi publicerar mötesprotokollen där, 

 vilket vi ska göra i fortsättningen, givetvis efter att protokollen lästs upp och 

 godkänts. 

 Ang endagsresan 20/6 så är målet Skellefteå. Vi ska besöka Nordanå, Bonnstan 

 och Landskyrkan samt den prisbelönta Stadsparken. Lunch intas på ICA Maxi. 

 För medlemmar i sta´n: Vi hämtas vid Nolias grusplan, fri parkering och gratis. 

 Elsy-Britt Fjällström har varit på PKR-möte och rapporterar om detta. 

 Nämnderna informerar, bl a Kultur och Fritid, Samhällsbyggnad (Munkberga 

 bör byggas nytt), Socialnämnden(morfinplåster åt äldre), Pensionärsrådet 

 (utveckling för stöd av Anpassat Boende). Hyra på Samvaron börjar kosta, som 

 Kultur och Park 300;- kr. Nya boendet på Berget (demensboende) klart 2019. 

   

   

§ 06 Nästa styrelsemöte 

 Den 11 maj har vi nästa styrelsemöte på samma tid och samma plats.  

 

§ 09 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. 
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