
SPF Rönnen 

898800-8663  PROTOKOLL 

 

 

Datum 2017-05-11 

 

Plats SPF Rönnens exp 

 

Närvarande Lisbeth Lindmark Vice ordförande  

 Margareta Wallström Sekreterare 

 Gunnel Jonsson  Kassör 

 Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  

 Anita Eriksson 

 Björn Grahn  

 Lennart Hansson 

 Britt Lundqvist Suppleant 

 Sören Marklund ” 

  

  

 

§ 01 Mötet öppnas 

 Vice ordf Lisbeth öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Lennart Hansson. 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Föregående mötes protokoll finns inte utskrivet(krånglande skrivare) och får 

 därför läsas upp vid nästa möte. 

  

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson redogör för ekonomin. Det blev förlust på senaste 

 medlemsmötet. Annonskostnaderna har blivit större än beräknat av olika 

 anledningar. 

 Medlemmar: Denna dag har vi 434 medlemmar. 8 nya medlemmar, ej 

 aktiverade (krångel på högsta nivå). Veronica Sjölin på Riksförbundet säger att 

 det inte är vårt fel. Förbundet kan inte hantera datasystemet(Softtronics). 

 Hortlaxgruppen har redovisat resultatet av Ärtsoppslunchen på Eko-logen som 

 man hade tillsammans med Infjärdensgruppen. Det blev en vinst på 735 kr. 

 I oktober ordnar man höstmötet på Pite Havsbad. 

 Infjärdensgruppen har dessutom vårfesten på Havsbadet 22 maj att ta hand 

 om. Förslag om aktiviteter på vårfesten: En läkare från Hällans vårdcentral

 föreslås komma och prata om sina år i Läkare utan gränser.  

 Norrfjärdensgruppen har gökottan i Långträsk i Sjulsmark den 25 maj.

 21 september har man, tillsammans med Öjebygruppen, köttsoppslunch, 

 förmodligen på Eko-logen i Långnäs. 

 Öjebygruppen genomför Den stora folkvandringen den 18 maj  vid Blå 

 Bågarna i Öjebyn. Julfesten på Havsbadet är också Öjebyns uppgift. 

  

 



§ 05 Ordförande informerar 

 Lisbeth har fått en lathund av Bertil gällande arbete på distriktet. Björn är  

 föreslagen att ingå i Distriktet och behöver kanske lite vägledning. 

 Lisbeth berättar också att kulturgruppen har Morgan Stenberg på förslag för 

 Kulturafton. 

 

§06 Övriga frågor 

 Sören berättar att Karl-Erik Björkén fortfarande står som ordförande på  

 Rönnens hemsida. Lars-Erik lovar att kolla upp detta. 

 Måndag den 15 maj sjunger Rosvikskören på Kaleido (100:-/person). 

 Önskan framförs om ett besök på Furunäset för att beskåda Leif Lidmans 

 samlingar . 

 Björn berättar att KPR vill komma och informera på medlemsmöten. 

 Cafémötena i byarna föreslås som passande tillfällen. 

 Man vill också att vi ska sitta med olika sällskap på mötena, för att lära känna 

 andra medlemmar, både nya och gamla. Kanske kan man snappa upp vad som 

 pratas och önskas vid de olika borden. 

   

§ 07 Nästa styrelsemöte 

 Den 15 juni har vi nästa styrelsemöte på samma tid och samma plats. Då 

 avslutar vi också med lunch på Koler-Elvis. 

 

§ 08 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av Lisbeth som tackar för visat intresse. 
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 …………………………..  ……………………………. 

 Lisbeth Lindmark  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

  Lennart Hansson 


