
Rönnen    

898800-8663  STYRELSEPROTOKOLL  
Plats SPF Rönnens exp.  
  

   9 maj 2019 kl. 09:30 – 11:30  
 

1 

 

Närvarande  
 Lisbeth Lindmark  Ordförande 
 Bertil Berglund  Vise. Ord f ej närvarande 
     Gunnel Jonsson  Kassör    

Björn Grahn  Sekreterare  
Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  
Beda Lundström  Ledamot 
Ulla Grahn  ” 
Anita Eriksson  ” 
Birgitta Gleerup  ” 
Ulla-Britt Sandberg Suppleant 

 Sören Marklund   ” 

§ 41 Mötet öppnas  
 Ordförande Lisbeth Lindmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 42 Fastställning av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

 
§ 43 Val av justerare.  
 Beda Lundström  

 
§ 44 Föregående protokoll  
 Birgitta Gleerup Läser och Justerar protokollet. 

 
§ 45 Rapporter  
 Ekonomi. 750 kr betalt för Kyrkmarknad. 1240 kr annonser   

   

 Medlemmar. 
 Medlemsantal från 380 till 376 st.  

  

 Hortlax. 
 Ärtsoppan minus 60kr. Hortlax genomför Sommar utflykten juli. 

  

 Öjebyn  
 Medlemsmöte 23 maj Storstrand. 130 kr per person, Lunch, Föreläsning och underhållning  

 GDPR, markering på anmälningslistan vid betalningen att man godkänner att man blir med på bild.  

  

 Norrfjärden 
 Gökottan 30 maj. Sjulsmark-Långträsk Annons Predikoturen  

 

 Infjärden 
 Lugnt 

 

 Friskvårdsgruppen 
 Den stora folkvandringen. Tisdag 4 juni Blåbågarna Öjebyn 

   Ingemar Nordström gör frågor och stakar ut tipspromenaden, korvgrillning  

 

 Resegruppen  
 Då är det så att Långresa och det där, det står där det står, vi måste fatta beslut Vågar vi chansa en gång till och 

 vi ska träffas i resekommittén. Bertil har hört att PRO har varit till Krakow, Pro hade köpt denna resa genom 

 Resia. Bertil har pratat med Resia och de erbjuder SPF att följ med PRO:s resa till Budapest i september.  

 Resia kräver att det skall vara minimum 30 resenärer. Annars går det inte ihop. Anmälan till Resia före 20 juni, 

 resan går den 23 – 27 sep. Bertil tar fram resealternativ för presentation till medlemsmötet 23 maj.   

 Värmlands resa startar i Umeå och då kommer det till resa från Piteå med extra övernattning och pristillägg. 

 Bertil är pessimistiskt till att resan blir av.   

 Endagars resa delegeras till Bertil som gör förarbetet till Resekommitté mötet och som mål att presentera 

 reseförslaget till medlemsmötet 23 maj.  

   



 Kyrkmarknad. 
 Kyrkmarknad gruppen har träff den 15 maj hemma hos Britt Lundkvist. 

  

 KPR 
 Gunnel J åker med äldreomsorgen till Kalix där de har ett rum för Framtidens teknik,  

 KPR, Distriktet har utbildning 15 maj Gun Bergdahl bör vara kallad, Kolliderar med Seniordagen   

 

 Kulturrådet.  
 Del 2 av Katarina och Robert Ricken om Judendomen flyttas fram till augusti, 

 Fakturor för Kulturrådet ställs till Gunnel J, som tar pengar från det tilldelade belopp Kulturrådet disponerar. Hyra 

 av Museum tycker Gunnel att Rönnen tar. Lisbet klubbar beslutet snabbt ingen votering.   

  

   
§ 46 Sammarbete Häggen   
 frågan om en utvärdering av Seniordagen kvarstår 

    

§ 47 Ordförande har ordet 
 Lisbeth har i kontakt med Havsbadet Julbord 12 dec 295 kr plus kaffe och julmust 345 kr. 2 månader före ska 

 havsbadet ha besked att vi tar det. Storstrand 395 kr. Julbordet är enormt bra. Fråga till medlemmar om 

 de kan godta priset ca 400 kr. förslag på jultallrik är ett billigare alternativ. Fråga till Två Kök om Julmat.  Lisbeth 

 kollar dessa tre förslag. 

 Ny i föreningsstyrelsen en introduktionsdag för nyvalda. Onsdagen 22 maj med start kl. 10.00 

 Studieförbundet Medborgarskolans lokaler på Sandviksgatan 81, 

 i hörnet av Prästgatan mittemot Arctic Hotell. OBS! Ny lokal. Anmälan senast 17 maj 

 

  

§ 48 Övriga frågor  
 Sören M har hörsammat från medlemmar att medlemsmötena håller på alldeles för länge. Sören upplever att 

 det var jobbigt möte  den 21 mars, väldigt många sa att det är för lång tid, Sören föreslå att vi tidsbestämmer att 

 mötet är mellan 12:00 – 15:00. Utan eftermiddags kaffe kortas tiden ca 30 min och priset ca 45 kr.  

 Beta tycker att då vi har julfest så ska det vara mer och då är det inte färdigt före kl.15:00 ex om vi 

 tar dit en Lucia så tar det sin tid och präst. Beda får sista ordet. Man behöver inte komma kl. 11.  

 Arrangörerna kan ha i tanken att korta ner framtida möten,  

 
§ 49 Nästa styrelsemöte  
 13 juni 2019- 09:30 Furunäsvägen 102 D.  

 
§ 50 Mötet avslutas.  
 Lisbeth tackar deltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

  
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
_____________   ______________ ____________________ 
Lisbet Lindmark Ordf.   Björn Grahn sekr. Beda Lundström justerare 


