
SPF Häggen 

Protokoll fört  vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 17 mars 2014 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Vivianne Edelswärd Öberg, Gösta Söderberg, Barbro 

Sundström, Alllan  Isaksson, Kerstin Kristiansson, Karin Mattsson, Gunilla Bergstedt, Ove Lindblom 

och Mona Wilsson 

§  8  Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet. 

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

§ 10 Dagordningen fastställs. 

§ 11 Föregående protokoll justeras. 

§ 12 Ordförande rapporterar från distrikt och förbund. Distriktet har beställt 2000 ex av 

förbundets  valmanifest för utdelning. Inger Ingesson kommer att informera om 

valmanifestet dels vid distriktsstämman dels vid föreningens marsmöte. SPF Häggen 

har beställt 200 ex för utdelning vid mötet. 

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

har 736 medlemmar. Vid nästa styrelsemöte skall styrelsen gå igenom vilka som ej 

betalt medlemsavgiften och kontakta dessa. Kassören meddelade också att föreningen 

erhållit 8.910 kr från Medborgarskolan för cirklar och kulturevenemang. 

§ 14 Ordförande föreslog att en KPR-grupp skulle bildas för att bereda frågor inför KPR-

mötena. Styrelsen fastställde att en KPR-grupp skulle bildas. Gunilla Bergstedt  som 

sammankallande, Inger Ingesson, Allan Isaksson och Mona Wilsson valdes. 

§ 15 Remissen Vård och omsorg från förbundet diskuterades av styrelsen. Gunilla Bergstedt 

föredrog ett förslag till remissvar på Vård och omsorg och dessutom ett svar på ett 

frågeformulär kopplat till remissen. Styrelsen ställde sig bakom förslagen och 

beslutade att dessa skickas till förbundet. 

§ 16 Ordförande föredrog remissen om namnbyte för förbundet. Styrelsen beslutade att 

ställa sig bakom förslaget till namnbyte från SPF till Seniorerna. 

§ 17 Ove Lindblom informerade om erbjudandet om inköp av dataprogram. Styrelsen 

beslutade att ett inköp av dataprogram får göras på max 4.000 kr. Beställarna 

faktureras. 

§ 18 Ordförande informerade kort om SPF:s Londonresa den 9-13 maj. 

 Diskuterades olika resealternativ för sommaren och hösten. Styrelsen beslutade att en 

resa skulle ske till Bastuträsk den 25 juni. Kerstin Kristiansson tar upp anmälan till 

senast den 11 juni. Dessutom fanns förslag om resa till Jävrebodarnas Fiskecamp i 

början av augusti. Denna fråga återkommer. 

 



§ 19 Tre övriga frågor tas upp. 

 Programkommitten informerade om förslag till aktiviteter resten av våren och under 

hösten. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte. 

 Kassören väckte en fråga om betalning av årsavgift för de tre sista månaderna på året. 

Styrelsen beslutade att medlem som går in i SPF under de tre sista månaderna av året 

ej behöver betala avgift för dessa tre månader. De får delta i våra möten men är ej 

försäkrade. 

 Kerstin Kristiansson som varit ledare i SPF:s linedancegrupp meddelade att hon ej 

kommer att fortsätta som ledare. Kvarvarande medlemmar i gruppen kommar att 

fortsätta men ej i form av cirkel inom SPF. 

§ 20 Nästa styrelsemöte är den 14 april. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Mona Wilsson   Karin Mattsson 

 

Ordförande 

 

Inger Ingesson   

 


