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RÅNEÅ 

Protokoll från SPF:s styrelsemöte 2021-09-14 , klockan 11:30 i vår lokal på Kängsövägen 19 

i Råneå. 

Närvarande: Kjell Hjelm, Raymond Engström, Gudrun Hägg, Ulla Johansson, Inger Lovén, 

Göran Johansson, Kerstin Eriksson, Majken Forsling och Birgit Wikström. 

1. Ordförande Kjell Hjelm öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Inger Lovén valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll (2021-04-27) godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomirapport: Information från Kerstin Eriksson- visar att vi har 6932kr i kassan,              

12099:34 i bank. Föreningen inväntar ett hyresbidrag från Luleå kommun på 

41784kr.  

6. Återremitterade ärenden- inga för tillfället. 

 

7. Nya ärenden –  

 Utvärdering av årsmöte7/9 2021-  med efterföljande surströmming – en 

trevlig och fin tillställning- många glada återseenden allt fungerade perfekt. 

Uppskattat. 

 2021-09-14 – Uppstart för föreningens samtal/berättarcafé. 

 Birgitta Wikström-Berglund och Birgit Wikström samråder och tar även in 

önskemål från övriga medlemmar/styrelse om förslag på 

föreläsare/berättare. 

 Göran Johansson har som förslag att någon från Pensionsmyndigheten kan 

komma till vårt café och berätta om vad som gäller i olika situationer, ex. 

förändringar i familjen m.m.  

 

 Start övriga cirklar:  

20/9 
måndag 
Handarbete 
kl. 10 jämn 
vecka. 

20/9 
Vävning 

21/9 
Qigong 
klockan 
8:45 

21/9 
Stavgång  
9:00 

28/9 
Läsecirkel 
11:00-
12:30 

?? 
Konst i  
Norrbotten 

 

 Arbetsgrupper ses över – Majken ansvarig tillsammans med styrelsen, vi beslutar 

även att styrelseledamöter kan turas om att gå in i grupper där det saknas deltagare.  

 Ett informationsblad ges ut till våra medlemmar om vad som är planerat fram till 

årsmötet 2022. – Birgit ansvarig – istället för vår folder.  
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Planerade aktiviteter: 

 Vinprovning – Birgit undersöker hur Susann Jonsson m.fl. har möjlighet att ställa upp 

 Alt. PUB afton  

 Vi undersöker intresset för Matlagning för ”Novisen vid spisen” och en studiecirkel i 

Whiskyprovning. – Birgit gör ”blankett”. 

 Värvning av nya medlemmar – alla nuvarande medlemmar får kaffebiljett att dela ut 

till någon bekant som ännu inte är medlem i SPF. 

 Protokoll från styrelsemöten finns i pärm i lokalen.  

 För att nå medlemmar utan e-post undersöker vi sms utskick– info och kostnad. 

 Resekommittén består numera av: Maria W Numan, Göran Johansson och Inger 

Lovén – som ersätter Gun-Britt Engström.  

 Jullunch 7 december 2021 klockan 12:00 i vår lokal. Ansvarig grupp följer konceptet 

från 2019.  

 Årsmöte 2022 planeras till 22 februari klockan 13:00. 

 Nästa styrelsemöte 2 november 2021 klockan 11:00.  

 

Råneå 2021-09-14 

 

 

__________________                ________________ _________________ 

Kjell Hjelm /ordförande                  Birgit Wikström/sekr. Inger Lovén /justerare 


