
SPF Rönnen 

898800-8663  PROTOKOLL 

 

 

Datum 2017-09-07 

 

Plats SPF Rönnens exp 

 

Närvarande Bertil Berglund Ordförande 

 Lisbeth Lindmark Vice ordförande  

 Margareta Wallström Sekreterare 

 Gunnel Jonsson  Kassör 

 Lars-Erik Karlsson Registeransvarig 

 Beda Lundström    

 Anita Eriksson  

 Björn Grahn 

 Lennart Hansson  

 Elsy-Britt Fjällström Suppleant 

   

   

   

§ 01 Mötet öppnas 

 Bertil öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Björn Grahn 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Protokoll från mötet 2017-06-14 läses upp av sekreteraren. Godkänns och läggs 

 till handlingarna 

  

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson redovisar ekonomin och vi får en enklare 

 beskrivning. Mycket uppskattat, nu är vi med. 

 Medlemmar: Lars-Erik Karlsson meddelar att antalet medlemmar är 438 plus 

 18 nya. 11 har avlidit och 16 hoppar av. Slutresultatet är 429 medlemmar.

 Gunnel redogör för hur den centrala uppbörden ”fungerar”.  

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

  Infjärdensgruppen vilar lugnt. 

 Norrfjärdensgruppen ordnar tillsammans med Öjebyn Köttsoppslunch på

 Eko-logen i Långnäs. Det bestäms att förutom arbetsgruppen(5 personer, vilka’

 äter gratis)ryms bara 50 pers. Priset blir 100.-/person.  

 Öjebygruppen genomförde Den stora folkvandringen den 18 maj  vid Blå 

 Bågarna i Öjebyn, det var mycket uppskattat.  Julfesten på Havsbadet är också 

 Öjebyns uppgift. 

  

§05 Ordförande informerar 

 NTF utbildar ”Äldre i trafiken” i Luleå den 28 september kl 10.00.  Den som 

 kommer ifråga där är i så fall Ingemar Nordström, vårt trafikombud . 

 Utbildning av KPR-representant: vi ska fråga Ulla Grahn om hon är intresserad. 



 

§06 Lokalfrågor 

 Lisbeth, Beda och Lars-Erik rapporterar om sin undersökning av nya lokaler för 

 våra medlemsmöten. 

 Lemon-tree har bara utländsk mat, mest asiatisk, vilket inte är så populärt bland 

 våra medlemmar. 

 Statt kan ta 130 medlemmar på verandan till ett pris av 85:-/pers. 

 Jullunch 290:-/pers 

 O´learys vill ha 90:-/pers (kaffe efter maten + kaffe och kaka på em) 

 De tres gäng ska kontakta Statt ang 6 oktober och även höra med Havsbadet och 

 Storstrand vilket Lisbeth tar på sig att göra. 

 Ändra tid på styrelsemötet från 12 okt till 5 okt. 

  

§07 Övriga frågor 

 Norrbottensteatern ger 2 föreställningar i höst med pensionärsrabatt.  

 7 oktober  De trettionio stegen (deckare) 

 11 nov      Cabaret (cabaret) 

 Om gruppen består av minst 21 personer utgår grupprabatt. 

 Bertil kontaktar SPF Häggen. 

 

§08 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är den 5 oktober på samma tid och samma plats.  

 

§ 09 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av Bertil som tackar för visat intresse. 

 

 

 

Underskrift 

  

   

 …………………………..  ……………………………. 

 Bertil Berglund ordf  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

 Björn Grahn 


