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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 5 maj 2014 

 

Närvarande: Inger Ingesson, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Allan Isaksson, Karin Mattsson, 

Vivianne Edelsvärd Öberg och Mona Wilsson 

§ 37 Ordförande Inger Ingesson öppnar dagens möte. 

§ 38 Att jämte ordförande justera dagens protokoll är Vivianne Edelsvärd Öberg 

§ 39 Föregående protokoll justeras. 

§ 40 SPF Häggen har idag 736 medlemmar. Styrelsen delade upp mellan sig  vid förra 

styrelsemötet de 17 medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för att kontakta dessa 

och efterfråga anledningen framförallt för att få veta om föreningen bör göra 

förbättringar. Alla har ej kunnat nås men styrelsen fortsätter med detta. Dessutom 

kommer frågan om medlemsutvecklingen att tas upp vid nästa FO-konferens den 15 

maj för att distriktet skall få en bild av läget. 

§ 41  Ordförande informerade från DO-konferensen. Viktiga frågor som togs upp var Central  

uppbörd, Åren i styrelsen, Ålder för deltagande och nya Namnförslaget. Dessa frågor 

kommer att beslutas vid kongressen i Jönköping i juni. 

Dessutom har Inger Ingesson utsetts att leda en arbetsgrupp som skall ta fram förslag 

ang SPF:s Framtidsfrågor. Förslagen har inkommit från föreningarna i SPF. 

Inriktningsmål för föreningarna inom SPF skall formuleras. 

Från distriktsstyrelsen informerade Mona om de frågor som diskuterats. Distriktets 

utbildningsplan redovisades och fastställdes. Informerades om NOLIA i augusti i Piteå 

och seminariedagen den 5 augusti som SPF skall ansvara för. Ett antal föreläsare är 

tillfrågade och Gösta Bucht och Barbro Westerholm har hittills tackat ja. Förbundet har 

tillskjutit 40.000 för monter och dessutom har distriktet erhållit ytterligare 60.000 för 

seminariedagen. Ordförande informerade dessutom om 2 träffar mellan AU  i 

Västerbotten och Norrbotten. 

Dessutom diskuterade vår styrelse generellt om NOLIA. Allan kommer att tillsammans 

med distriktsordförande och Rolf Nordkvist att träffas för planering av SPF:s totala 

deltagande vid NOLIA. SPF Häggen kommer att ansvara för 1 dag och föreningarna i 

Luleå, Älvsbyn och Piteå skall dela upp ansvaret för de olika dagarna. Denna fråga tas 

upp vid FO-konferensen den 15 maj. 

§ 42 Kerstin Kristiansson och Vivianne Edelsvärd Öberg informerade från planeringsmötet 

den 24 maj som kultur- och fritidsförvaltningen inbjudit till som gällde EU-projektet 

AGE. Planeringen gällde en Inspirationsdag för äldre den 10 juni. Inspirationsdagen 

kommer att äga rum mellan Noliarestaurangen och Logen – vid regn inne i Nolia. 

Kerstin och Vivianne kommer att inbjuda och hålla i Qigong kl 11.00, 12.30 och 14.30. 

SPF Häggen skall dela ut valmanifest och Gösta, Karin och Allan ansvarar för detta. 

 



§ 43 Deltagare i kommunens KPR har inbjudits att delta vid en matprovning på 

Strömbackaskolan. Inköpsavdelningen i kommunen inbjöd till detta blindtest inför 

inköp av mat för äldre. För SPF Häggen deltog Kerstin Kristiansson. Inget resultat har 

ännu redovisats. 

§ 44 Inför informationsmötet för nya och blivande medlemmar den 8 maj har 

rekryteringsgruppen skickat 87 inbjudningar. Information om våra studiecirklar särskilt 

om ”Gilla din ekonomi” lämnas av ordförande. Vår representant i KPR Gunilla 

Bergstedt kommer också att informera om arbetet i KPR. Vi bjuder på fika. 

§ 45 Till medlemsmötet den 28 maj på Pite Havsbad har 55 medlemmar anmält sig. Samling 

kl 12.30 vid kyrkparkeringen för samåkning. 

§ 46 Ordförande informerade om planeringsträffen ang den orättvisa beskattningen den 24 

april mellan de olika pensionärsorganisationerna i kommunen. Där beslutades om en 

gemensam demonstration den 16 augusti. Demonstrationen skall gå kl 12.00 från 

kommunhuset till Byxtorget. En musikgrupp skall gå i täten. Varje förening gör sina 

egna plakat. Gemensam annonsering sker vid två tillfällen. Kostnaderna delas lika 

mellan föreningarna. 

 Ordförande kommer att informera om denna aktivitet vid FO-konferensen den 15 maj. 

Uppmaningen är att detta borde ske på flera ställen i länet. 

§ 47 Nästa styrelsemöte är den 4 juni i Sikfors. Då ska bl a 172 program stoppas i kuvert för 

att skickas till våra medlemmar. 

§ 48 Övriga frågor 

 Kerstin Kristiansson tar upp 4 övriga frågor: 

 Annons ang resan till Bastuträsk den 25 juni ordnas via Ove Lindblom den 17 juni. 

Kerstin ordnar detta. 

 Styrelsen beslutar att ett system för värdinnor på våra möten bör ordnas från hösten. 

 Kerstin informerar om att vår radioanläggning är reparerad. 

 Få anmälda till Cirkus Maximum den 9 juni. Ordförande påminner vid vårt 

månadsmöte den 28 maj. 

§ 49 Nästa styrelsemöte blir den 4 juni i Sikfors. 

 Piteå den 5 maj 2014 
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