
SPF Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 4 juni 2014 

 

Närvarande: Inger Ingesson, Gösta Söderberg, Barbro Sundström, Kerstin Kristiansson, Vivianne 

Edelsvärd Öberg, Allan Isaksson och Mona Wilsson 

§ 50 Ordförande Inger Ingesson öppnar dagens möte. 

§ 51 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Barbro Sundström. 

§ 52 Dagordningen fastställs. 

§ 53 Föregående protokoll justeras. 

§ 54 Kassören Barbro Sundström redogör för ekonomi och medlemsutveckling. SPF Häggen 

har idag 734 medlemmar. Vår ekonomi är god. 

§ 55 Ordförande informerade om den kommande kongressen i Jönköping. Dessutom har 

Inger Ingesson deltagit för förbundsstyrelsen vid en Anhörigdag i Varberg och 

informerade om denna. Hälften av alla kommuner har anhörigkonsulent, men inte 

Piteå kommun. Det finns inte heller någon anhörigförening i Piteå kommun. 

Ordförande kommer att ta upp denna fråga när hon deltar vid nästa KPR-möte.  

Dessutom inköpte ordförande en bok från Anhörigföreningen. Styrelsen beslutade att 

boken skall användas som lotterivinst. Kostnad 100 kr. 

Mona Wilsson informerade om en förbundsstyrelsekonferens den 21-22 maj för nya 

distriktsstyrelseledamöter. Från Norrbotten deltog 3 nya ledamöter. 

Till den kommande Veteranen har ordförande intervjuats om fattigpensionärer.                                                

§ 56 Till Cirkus Maximum den 8 juni har 20 personer anmält sig. Biljetten kostar 250 kr. 

§ 57 42 personer har till idag anmält sig till kulturresan till Bastuträsk den 25 juni.  

Ytterligare deltagare förväntas anmäla sig. Bussen kommer att kosta 6 600 kr   

Styrelsen beslutade att subventionera resan. Deltagarna skall betala 350 kr för resan. 

 Styrelsen beslutade att flytta besöket till Svensbylida från 5 augusti till den 29  juli,

 eftersom SPF har en seminariedag på Nolia den 5 augusti. Samling vid kyrkparkeringen  

 kl 11.00 för samåkning. 

 Allan Isaksson informerade om Noliamässan den 2-10 augusti och bemanningen av 

 vår monter under dessa dagar. SPF Häggen ansvarar för den 2 och den 10 augusti.

 Styrelsen anmälde sina önskemål och tider. Allan Isaksson kommer att varje morgon

 finnas på plats för introduktion för de som ska bemanna montern. 

Den gemensamma demonstrationen med de övriga pensionärsorganisationerna den 

16 augusti om pensionärsskatten kommer ej att avslutas vid Byxtorget utan eventuellt 

i Badhusparken. Ordförande deltar i ett möte där denna fråga kommer att avgöras. TV, 

radio och Norrbottenstidningarna kommer att informeras om denna demonstration. 



§ 58 Styrelsemötena under hösten blir enligt följande: 11 augusti, 8 september, 13 oktober 

 och 10 november. 

§ 59 Övriga frågor: 

Kerstin Kristiansson informerade om Folkvandringen den 21 maj där 20 personer 

deltog. Referat har skickats till PT och till Ove Lindblom för införande på vår hemsida. 

Dessutom informerade Kerstin att vid  Inspirationsdagen den 10 juni – Hej Senior – 

kommer SPF Häggen att ansvara för Qigong. Kerstin Kristiansson och Vivianne 

Edelsvärd Öberg kommer att hålla i detta. Vid regn ställs allt in. 

§ 60 Styrelsen avslutade styrelsemötet med att kuvertera höstens utskick. 
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