
SPF Häggen 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 13 januari 2014 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Allan Isaksson, Gösta Söderberg, Barbro Sundström, 

Mona Wilsson, Rolf Wennberg och Karin Mattsson. 

§ 113 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet. 

§ 114 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Barbro Sundström. 

§ 115 Dagordningen fastställs. 

§ 116 Föregående protokoll justeras. 

§ 117 Distrikten i Norr- och Västerbotten kommer att utöka sitt samarbete. Inger Ingesson har valts 

att på förbundsnivå leda en arbetsgrupp med uppgift att formulera SPFs framtida 

verksamhet. Gruppen ska sammanställa och analysera frågor och åtgärder för kommande 

kongressperiod. 

§ 118 Kassören Barbro Sundström redogör för medlemsutveckling och ekonomi. 

§ 119 Cirkus Maximum firar i år jubileum och erbjuder med anledning av detta SPF att köpa 

biljetter till föreställningen i Piteå den 9 juni till reducerat pris. Beslöts att boka 100 biljetter. 

Listor för anmälan läggs ut på kommande medlemsmöte. 

§ 120 Inbjudan till politikerutfrågning den 19 februari har utgått till samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. Frågor att ställa förbereds av styrelsemedlemmarna. 

§ 121 Förslagen till stadgeändring presenteras på medlemsmöte. Barbro studerar särskilt 

förändringar angående gemensam uppbörd av medlemsavgiften, Gösta normalstadgarnas 

begränsning av ledamöters uppdragtid, Mona hur distriktet påverkas och Inger inverkan på 

förbundsnivå. 

§ 122 Inger redogör för ansökan om projektpengar för att undersöka skäl till att yngre medlemmar 

lämnar föreningen. Hon har också förslag till hur undersökningen ska genomföras om pengar 

beviljas. 

§ 123 Årsmötet diskuteras. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse har utformats, 

valberedningens nominering av styrelseledamöter finns och kallelse till mötet och 

annonsering planeras. 

§ 124 Månadsmötet den 29 januari äger rum på Statt, Lena Esbjörnsson berättar om sin resa på 

Transsibiriska Järnvägen. 

§ 125 Förslag till höstresa diskuteras. Beslutas uppdra åt Monika Wennerholm att undersöka 

förutsättningarna för en resa med övernattning till årets kulturhuvudstad Umeå. 

§ 126 Sedvanliga lunchen för styrelseledamöter och ombud äger rum på Doktorsvillan den 14 

februari. Beslut: Styrelse och ombud bjuds på lunch. 

 



 Mona redogör för kommande program: fettisdagen och trivselkväll 16/4. Vid årsmötet 

kommer Hilding Holmqvist att medverka. Lotteriförsäljningen kommer att handhas av Barbro 

i Göstas frånvaro. 

 

 Piteå den 13 januari 2014 
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