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Närvarande Bertil Berglund Ordförande 
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 Margit Karlsson ” 

  

 

 

 

§ 01 Mötet öppnas 

 Bertil öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Beda Lundström. 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Protokoll från mötena 2017-04-06 samt 2017-05-11 läses upp av Lisbeth 

 Lindmark och av sekreteraren. Godkänns och läggs till handlingarna 

  

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson redogör för ekonomin.  

 Mötet beslutar att skicka 600:- kr (vinsten på utlottade gåvor till jubileet) till 

 hjälpverksamhet.  

 Medlemmar: Antalet medlemmar som förra gången, alltså 434. 26 medlemmar 

 från ifjol har ej betalat (förra ordföranden och hans fru -2), 9 ej aktiverade. 

 Nu är Karl-Erik Björkén borttagen ur rullarna på hemsidan. 

 Hortlaxgruppen vilar fram till höstmötet, som ev äger rum på Pite Havsbad. 

 Kerstin vill ha frivilliga till Kyrkmarknaden, både de som bakar eller skänker 

 priser till lotteriet samt några som kan stå och sälja lotter.  

 Infjärdensgruppen genomförde vårfesten på Havsbadet 22 maj. Den gick bra 

 och läkaren från Hällans vårdcentral berättade om sina år i behövande länder. 

 Norrfjärdensgruppen bjöd in till gökotta i Långträsk/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. 



 Kulturgruppen genomför en träff på kolonianläggningen på Fårön 20 juli. 

§05 Ordförande informerar 

 Begravning e fter vår ordförande Karl-Erik Björkén den 22 juni.En gåva till 

 Hjärt- och Lungfonden skickas. 

 

§06 Planerade resor 

 Endagsresa till Skellefteå planerad till 20 juni. Vi ska beskåda Bonnstan och äta  

 lunch på Nordanågården. Sedan blir vi guidade runt Stadsparken av Sandra 

 Lundström, som berättar om sin prisbelönta stadsoas.  

 En långresa pr buss till Höga kusten planeras också om intresse finns. Två  över- 

 nattningar i Härnösand samt tre middagar och naturligtvis guidning på 

 intressanta områden. 

 

§07 Övriga frågor 

 Vid nästa medlemsmöte undanber vi oss rotmos och fläsklägg som på 

 Havsbadet har förekommit för ofta. 

 Diskussion ang lokal för medlemsmötena: Pite Havsbad, Två kök på Folkets 

 Hus samt Storstrand. Beda, Lars-Erik och Lisbeth väljs att kolla upp dessa

 ställen under sommarens lopp. 

 Kulturgruppen föreslår ett besök i Åträsk, årets by, Leif Lidmans samlingar 

 från gamla Piteå, Båtmuséet samt Furunäset som institution. 

   

§08 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är den 7 september på samma tid och samma plats.  

 

§ 09 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av Bertil som tackar för visat intresse. 

 

 

 

Underskrift 

  

   

 …………………………..  ……………………………. 

 Bertil Berglund  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

  Beda Lundström 


