
 

SPF seniorernas styrelsemöte 2020-11-12 klockan 10:00  föreningens lokal på 

Kängsövägen 19 i Råneå. 

Närvarande; Kjell Hjelm, Göran Johansson, Ulla Johansson, Raymond Engström och Birgit Wikström. 

Meddelad frånvaro: Kerstin Eriksson, Gudrun Hägg, Inger Lovén och Majken Forsling 

1. Ordförande Kjell Hjelm öppnar mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Ulla Johansson valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll (2020-07-14) godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomirapport – information från Kerstin Eriksson – visar att vi har 44922:34 i bank och 

5122:00 i kontanter.  Vi betalar en månadshyra på 4090:00/månad och till det kommer även 

elförbrukningen ca 250:00/månad. I dagsläget känner vi ingen större oro att inte klara av 

dessa utgifter med tanke på våra tillgångar. 

 

6. Nya ärenden: 

 

▪ Årets Jullunch – på grund av det rådande läget med Coronaviruset – som ökar i hela 

Sverige – beslutar vi att ställa in den detta år! 

▪ Erbjudande att söka ” Stödåtgärd avseende Coronapandemin ” som i första hand 

vänder sig till barn och unga – beslutar vi att inte gå in med någon ansökan eftersom 

vi inte är en prioriterad grupp.  

▪ Förfrågan från Valberedningen till SPF:s styrelse i tur att avgå - inför årsmötet 2021 

– kan med glädje notera att det blir omval på alla poster. ( Kjell, Kerstin, Göran, Inger 

och Ulla) – kan inte bli bättre! 

▪ Tre medlemmar kommer att avsluta sitt medlemskap i SPF inför 2021.  

▪ INFO från Vuxenskolan med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta 

rekommendationer: I praktiken innebär det att ALLA cirklar som inte kan ställas om 

till att genomföras digitalt avslutas från och med onsdag 11 november 2020 i syfte 

att minska smittspridningen av covid-19 i Sverige. 

▪ Utifrån ovanstående ställs Qigong och Handarbetscirkeln in (Tisdagscafé, Vävning 

och Läsecirkeln är pausade sedan tidigare). Stavgång är den aktivitet SPF Råneå 

kommer att genomföra på tisdagar klockan 10 – med start från lokalen.                 

Detta gäller fram till dess det kommer nya rekommendationer.  

Nästa styrelsemöte blir i januari/februari 2021 – allt utifrån Folkmyndighetens rekommendationer! 

Råneå 2020-11-12 

__________________                ________________                         ___________________ 

Kjell Hjelm/ordförande             Birgit Wikström/sekreterare     Ulla Johansson/justerare

  


