
SPF Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde med SPF Häggen den 14 april 2014 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Barbro Sundström, Gösta Söderberg, Kerstin 

Kristiansson, Allan Isaksson, Karin Mattsson och Mona Wilsson. 

§ 21 Ordförande Inger Ingesson öppnar dagens möte. 

§ 22 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Kerstin Kristiansson 

§ 23  Dagordningen fastställs. 

§ 24 Föregående protokoll justeras. 

§ 25 Kassören Barbro Sundström redogör för ekonomi och medlemsutveckling. SPF 

 Häggen har 741 medlemmar. 17 personer har inte betalt medlemsavgiften. Styrelsen 

 delar upp dessa namn mellan sig och kontaktar dem. De som inte vill vara medlemmar

 längre bör man efterfråga anledningen till detta. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte 

§ 26 Ordförande informerade från förbundsstyrelsen om förslag till ny förbundsstyrelse.

 8 nya medlemmar ska väljas in och 5 av den gamla styrelsen blir kvar. 

§ 27 SPF Häggen ska delta vid påsklördagens kyrkmarknad i Öjebyn mellan 10-14. SPF:s 

valmanifest och folder för nya medlemmar delas ut. Ordförande köper in påskris och 

godisägg. Styrelsen delar upp tiderna mellan sig. Kostnaden för deltagande är 200 kr. 

§ 28 Kultur- och fritidsförvaltningen har kontaktat SPF ang EU-projektet AGE som skall 

aktivera äldre personer. Man kommer att anordna en Inspirationsdag den 10 juni. Den  

24 april har man inbjudit till planeringsträff. Styrelsen beslutar att skicka Kerstin 

Kristiansson och Vivianne Edelsvärd-Öberg till denna träff. Dessutom tillfrågar Mona 

Lindblom AnnBeate och Ove Persson om de kan tänka sig bidra med sin kunskap om 

orientering den 10 juni. De deltar i så fall också vid träffen den 24 april. Frågan 

återkommer nästa styrelsemöte. 

§ 29 Ordförande Inger Ingesson har kontaktats av PRO-ordförande Knut Holmqvist ang 

SPF:s intresse att delta i en manifestation om pensionärsskatten i augusti tillsammans 

med övriga pensionärsorganisationer i kommunen. 

 Styrelsen ställde sig positiva till detta och ordförande kommer att delta vid en 

planeringsträff/frukostmöte den 24 april på Ekbergs konditori. Medlemsutskick ang 

manifestationen görs under sommaren. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte. 

§ 30 SPF Häggen har fått erbjudande att en riksdagsledamot som är talesperson i 

äldrefrågor skulle besöka SPF Häggen. Styrelsen tackar nej till erbjudandet. 

§ 31 Trivselkväll den 16 april kommer att genomföras på Samvaron. Mona Lindblom och 

Vivianne Edelsvärd-Öberg gör inköp till kvällen. Birgitta Sjömark och en pianist 

kommer att underhålla. Ersättning till de båda 500 kr vardera och bilersättning till 

pianisten som bor i Luleå. 

§ 32  Mona Lindblom informerar om vårens kvarvarande aktiviteter. 



Månadsmötet den 23 april sker på Kyrkcenter. Häggsångarna genomför sin vårkonsert 

och vårt nya trafikombud Roger Berg informerar. Kaffe och smörgås kostar 50 kr. 

 Folkvandringen – promenad med fika sker den 21 maj kl 13.00. Dagmar Gabrielsson 

ansvarar för denna aktivitet. 

 Den 9 juni besöker vi Cirkus Maximum. Karin Mattsson ansvarar för denna aktivitet. 

 SPF Häggens våravslutning sker på Piteå Havsbad den 28 maj. Samåkning från 

kyrkparkeringen. Anmälan om deltagande till Vivianne Edelsvärd-Öberg. 

§ 33 Sommarens kulturresa blir den 25 juni till Bastuträsk. Anmälan till Kerstin Kristiansson 

senast den 20 juni. Styrelsen beslutar att resan kommer att kosta 350 kr per person 

inkl guidning, mat och bussresa. 

§ 34 Mona Lindblom informerar om delar av höstens aktiviteter. 

 Månadsmötet den 29 oktober sker på Musikhögskolan där elever underhåller oss. 

Styrelsen beslutade att ersättning till dessa blir 2000 kr. 

 Den 17 november kommer SPF Häggen att anordna en trivselkväll i Nolias foaje. Stefan 

B Andersson kommer att underhålla. Hyran kostar 1000 kr och ersättning till artisten 

blir 2550 kr. 

 Höstens program kommer att tryckas upp och skickas ut till alla medlemmar. 

§ 35 Övrig fråga: 

 Kerstin Kristiansson erbjuder sig att sticka sockor som ska användas som lotterivinst. 

Styrelsen tackar för Kerstins erbjudande och beslutar att hon får inköpa garn till detta. 

§ 36 Nästa styrelsemöte blir den 5 maj. 

  

 Piteå den 14 april 2014 
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 Kerstin Kristiansson  

 Justerare                                                                                                                


