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Protokoll för vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 8 december 2014 

 

 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Barbro Sundström, Kerstin Kristiansson, Vivianne 

Edelsvärd Öberg, Allan Isaksson, Mona Wilsson samt valberedningen och inbjudna 

föreningsansvariga 

§ 113 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet och hälsar särskilt valberedningen och 

föreningsansvariga välkomna. 

§ 114 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Mona Lindblom. 

§ 115 Dagordningen fastställs. 

§ 116 Föregående protokoll justeras. 

§ 117 Kassören Barbro Sundström informerar om att föreningen har en god ekonomi. 

Föreningen hade vid årets början 717 medlemmar och har nu 775 medlemmar. Vi har 

alltså ökat medlemsantalet med ca 7 %. Kassören skickar ut inbetalningskort till våra 

medlemmar den 13 januari 2015 och sista betalningsdag är 31 januari 2015. 

§ 118 Valberedningen informerar om valberedningens arbete och frågan återkommer vid 

styrelsens januarimöte där nomineringslistan fastställs. 

§ 119 Verksamhetsplanen återkommer vid styrelsens möte den 12 januari 2015 och fastställs 

då.    

§ 120 Verksamhetsberättelsen diskuteras och den fastställs vid styrelsens januarimöte 2015. 

§ 121 Vårens program diskuteras och fastställs av styrelsen. Programmet läggs ut på 

hemsidan och skickas ut till våra medlemmar. Styrelsen beslutar enligt önskemål från 

föreläsaren den 11 mars 2015 att sätta in 1000 kr till Läkare utan gränser. Till Old Boys, 

Leif Fyrsjö, som underhåller vid Trivselkvällen den 18 mars betalar vi 1500 kr. Kerstin 

Kristiansson informerar om kaffelistan vid våra möten. 

§ 122 Styrelsen diskuterar årsmötet den 11 februari 2015. Beslutas att föreslå Bengt 

Ingesson som ordförande och Ove Lindblom som sekreterare. Inför årsmötet beslutas 

att verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, 

budgetsammanställning och nomineringslistan kopieras upp i 40 ex. 

§ 123 Beslutas att föreningen delar ut julblommar till medlemmar som bor på äldreboende. 

Detta år är det 2 st. 

§ 124 Styrelsen beslutar att skicka julhälsning via annons i Piteå-Tidningen till våra 

medlemmar. 

 

 



§ 125 Diskuteras vinster till lotteriet den 10 december vid månadsmötet. Flera i styrelsen 

bidrar med olika lotterivinster. Vivianne Edelsvärd och Mona Wilsson tar på sig att 

sälja lotter. Beslutas att ge Häggsångarnas körledare en julblomma. Dessutom beslutas 

att kören bjuds på jullunchen. 

§ 126 Datum för den gemensamma lunchen fastställs till den 22 januari 2015. Barbro 

Sundström ansvarar för att skicka ut inbjudningar till styrelsen, valberedningen och 

ansvariga och bokar bord på Doktorsvillan. 

§ 127 Övrig fråga 

 Kerstin Mattson tar upp förslag till insändare ang bemanningen på Samvaron. 

Styrelsen ställer sig bakom insändaren med acklamation och den skickas till Piteå-

Tidningen. 

§ 128 Ordförande Inger Ingesson avslutar mötet och tackar alla för årets arbete och önskar 

alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Dessutom bjuder hon på hembakta 

saffransbullar och kaffe. 

§ 129 Nästa styrelsemöte blir den 12 januari. 
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