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RÅNEÅ 

SPF seniorernas styrelsemöte 2021-04-27 klockan 11:30 i föreningens lokal på Kängsövägen 19 i 

Råneå. 

Närvarande: Kjell Hjelm, Göran Johansson, Inger Lovén, Raymond Engström, Kerstin Eriksson och 

Birgit Wikström. 

Meddelad frånvaro: Gudrun Hägg, Majken Forsling samt Ulla Johansson.  

1. Ordförande Kjell Hjelm öppnar mötet och i samband med det gratulerar han Göran 

Johansson som utsetts till distriktsordförande för SPF Norrbotten. Vi – alla-  önskar honom 

Lycka till med sitt uppdrag! 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Inger Lovén valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll (2020-11-12) godkändes och lades till handlingarna.  

5. Ekonomirapport: information från Kerstin Eriksson- i dagsläget har vi 31 153,34 i bank och i 

kontantkassan 5 122,00.  

Vidare berättar Kerstin att COOP har infört att nytt betalsystem genom att en användare av 

en App (Birgit) handlar och fakturan går till Kerstin. COOP tar ut en tjänsteavgift på 49:00 :- i 

samband med fakturering. Styrelsen beslutar att använda detta system, men samordna 

inköpen så de blir så få som möjligt. Alternativet är personligt utlägg. 

 

6. Återremitterade ärenden – inga. 

 

7. Nya ärenden 

 Årsmöte 2021 – beslutar att genomföra det 7 september klockan 16:00  med 

efterföljande surströmming som en höstupptakt. 

 Enkät från Distriktet – Birgit skickar in ex. på lyckade aktiviteter som vår förening har 

genomfört. 

8.  Rapporter och information 

 Samrådsmöte har p.g.a. Pandemin inte ägt rum. Man ser även över organisationen 

inom KPR då Luleå kommun har ett nytt kommunalråd – Carina Sammeli.  

 

9. Övriga frågor. 

 Våravslutning 1 juni klockan 12:00 i Kängsön – var och en tar med det den vill 

förtära och pilkastning är ju en tradition på denna träff. Raymond ordnar tillgång till 

toalett samt tillgång på brasved till grillen.  

 Gudrun Hägg deltar i ett projekt på riksnivå – ”Mötesglädje istället för ensamhet” – 

de har haft några digitala träffar och kommer att träffas ”live” till hösten – Mer 

information kommer så småningom.  

 Tack kort från Maj Öman som vi gratulerat på 85 årsdagen. 

 Tackkort från anhöriga till Ewa Andesson i samband med telegram till hennes 

minnesstund.  
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10. Mötet avslutas och ordföranden återkommer om tid för nästa möte. 

 

 

 

Råneå 2021-04-27 

 

_____________________                   _____________________ ___________________ 

Kjell Hjelm/ordförende                  Birgit Wikström/sekreterare Inger Lovén/justerare 

 


