
SPF Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 11 augusti 2014 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Barbro Sundström, Gösta Söderberg, Karin Mattsson, 

Vivianne Edelsvärd Öberg, Allan Isaksson och Mona Wilsson 

§ 61 Ordförande öppnar dagens möte och hälsar styrelsen välkomna tillbaka efter 

 sommaren till ett nytt arbetsår. 

§ 62 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Mattsson. 

§ 63 Styrelsen godkänner dagordningen. 

§ 64 SPF Häggen har idag 730 medlemmar och dessutom 4 nya som ska registreras.

 Kostnaden för resan till Bastuträsk blev för föreningen 1.660 kr. Föreningens ekonomi 

 är god. 

§ 65 Då distrikt och förbund har haft sommarstängt finns inget att rapportera. 

§ 66 Ordförande rapporterar från kongressen i Jönköping. Till ny ordförande för 

 förbundet valdes Christina Rogestam. 7 nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen.

 Ordförande Inger Ingesson kvarstår i förbundsstyrelsen. Till valberedningen invaldes 

 11 ledamöter och 1:e vice ordförande blev Mona Lindblom. 

 Förbundets  nya namn blir SPF Seniorerna. En annan nyhet är att medlemsavgiften

 betalas in centralt för de föreningar och distrikt som så önskar. Beslutades också i de

 nya stadgarna att ingen bör inneha styrelseuppdrag i förening eller distrikt i mer än 

 åtta år. Detta gäller from 1 januari 2015. Kongressen beslutade också att inte längre

 ha en angiven åldersgräns i stadgarna utan den som har rätt att uppbära pension ska 

 beviljas medlemskap. 

 Förbundets övergripande handlingsplan Mål och riktlinjer 2015-2017 fastställdes

 också av kongressen. En del av detta arbete ”Ett steg till” har letts av ordförande

 Inger Ingesson och underlaget har varit material som tagits fram av föreningar  och

 distrikt. Fyra fokusområden gäller framöver: Vi-anda, Rekrytera och behålla med-

 lemmar, Påverkan och inflytande, Synas och höras. Övergripande verksamhets-

 planer bör tas fram av föreningar och distrikt. 

§ 67 Vid Noliamässan den 2-10 augusti ordnade distriktet en seminariedag där bl a 

 förbundets nya ordförande Christina Rogestam höll ett anförande. Dessutom

 hade SPF-distriktet en monter där olika SPF-föreningar i länet ansvarade för 

 de olika dagarna. SPF Häggen fanns i montern den 2 och 10 augusti. 

§68 Den gemensamma demonstrationen med de övriga pensionärsorganisationerna 

 den 16 augusti om pensionärsskatten kommer att starta kl 12.00 vid Nolia 

 City Konferens, följa Uddmansgatan och Storgatan och avslutas i Badhusparken

 där appell skall läsas upp av ordförande Inger Ingesson. Pressmeddelande har

 skickats till olika media. Ett antal plakat har iordningsställts. Kostnaderna för 

 arrangemanget delas lika mellan pensionärsorganisationerna. 



§ 69 Ordförande informerar om förslag som lämnats av resebyrå till eventuell Parisresa. 

 Avresa den 7 maj från Luleå och återresa den 11 maj från Paris. Priset blir 12.500 kr 

 och gäller 30 platser. Förfrågan till medlemmarna görs vid månadsmöten och övriga 

 sammankomster om intresse finns. 

§ 70 Styrelsen diskuterade höstens program och nästa månadsmöte den 24 september som 

 är Paltkalas. Programkommitten har möte den 29 augusti för ytterligare diskussion om

 höstens program.  

 Styrelsen beslutade att införa entrevärdar och bordsvärdar vid våra månadsmöten. 

 Ordförande informerade att Samvaron i Öjebyn finns att tillgå för våra möten. 

 Distriktsordförande Bengt Ingesson kommer att ansvara för en ny studiecirkel Gilla din 

 ekonomi. Denna studiecirkel startar i oktober med Vardagsjuridik. 

§ 71 Styrelsemötet den 13 oktober flyttas till den 20 oktober. Nästa styrelsemöte blir den 8 

 september. 

 Piteå den 11 augusti 2014 
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