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Protokoll för vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 10 november 2014 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Allan Isaksson, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, 

Barbro Sundström, Karin Mattsson, Vivianne Edelsvärd-Öberg, Mona Wilsson, Rolf Wennberg, Karin 

Berglund och Bengt Ingesson 

§ 97 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet och hälsar Karin Berglund och Rolf 

Wennberg från valberedningen och distriktsordförande Bengt Ingesson särskilt 

välkomna. 

§ 98  Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Barbro Sundström. 

§ 99 Dagordningen fastställs. 

§ 100 Föregående protokoll justeras. 

§ 101 Ordförande i distriktets valberedning Mona Lindblom går igenom distriktets  val som 

ska ske vid distriktsstämman. Styrelsen i SPF Häggen föreslår omval på Bengt Ingesson 

som distriktsordförande. Efter Holger Pekkala som avsagt sig omval föreslår 

föreningen Ove Lindblom och efter Erna Waldemark som också avsagt sig omval 

föreslår vi Ingemar Johansson, Kiruna. Ordförande Mona Lindblom återkommer i dessa 

frågor. 

 Ordförande  i vår valberedning Rolf Wennberg och ledamot Karin Berglund 

presenterar valberedningens arbete så här långt och återkommer vid styrelsens 

decembersammanträde. 

§ 102 Kassören Barbro Sundström redogör för ekonomi och medlemsutveckling. Föreningens 

ekonomi är god. Vi har idag 769 medlemmar. 

§ 103 Inger Ingesson berättar om FO-konferensen den 27 – 28 oktober vid Sunderby 

Folkhögskola, där man arbetade i grupper med förbundets nya Mål och Riktlinjer. 

 From 1 januari 2015 byter förbundet namn till SPF Seniorerna. Förbundsstyrelsen har 

beslutat om en ny logotype. Den kommer att finnas tillgänglig efter 1 januari 2015. 

 Vid årsmötet i februari skall föreningen anta förbundets nya stadgar och en omedelbar 

justering av dessa måste ske. Vår kassör meddelar därefter Skatteverket och vår bank. 

 Ett byte av medlemsregistret och en ny webbsida ska tas fram under 2015. 

 Central uppbörd börjar gälla from 1 januari 2016. Att genomföra detta är frivilligt för 

föreningar, men distriktet önskar att föreningarna går med. 

 SPF Häggen har idag 3 prenumerationer på Veteranen som vi lägger ut på 3 olika 

hälsocentraler. Styrelsen beslutar att vi ska beställa 2 ytterligare prenumerationer som 

ska läggas ut på två tandkliniker. 

Mona Wilsson informerar från distriktsstyrelsens möte den 6 november. Där 

diskuterades bl a den utbildningsplan som ska fastställas för 2015. Frågan återkommer 

vid nästa styrelsemöte. Ordförande Bengt Ingesson lämnade förslag om att distriktet 

skulle försöka teckna ett samarbetsavtal på samma sätt som SPF Uppsala gjort med en 



advokatfirma där våra medlemmar kunde få hjälp med juridisk konsultation. Bengt fick 

i uppdrag att undersöka detta och återkomma. 

Informerades vid distriktsstyrelsen att distriktsstämman kommer att ske den 18 eller 

19 mars 2015 i sessionssalen i landstingshuset.     

§ 104 SPF Häggens verksamhetsplan för 2015 med kongressens fyra fastställda mål 

diskuterades. Denna fråga återkommer vid nästa styrelsemöte den 8 december. 

§ 105 Styrelsen har beslutat att ringa upp våra nya medlemmar i januari 2015 och modellen 

för detta diskuterades och frågan återkommer i januari. 

§ 106 Under våren 2015 ska vi diskutera ett eventuellt inköp av nålar med den nya loggan till 

alla våra medlemmar. 

§ 107 Trivselkvällen den 12 november kommer att vara på Samvaron. Ersättningen för 

trubaduren blir 1700 kr. Kerstin Kristiansson har ansvaret för planeringen av denna 

kväll tillsammans med 6 st andra SPF-medlemmar. 

§ 108  Informationsmötet  den 19 november är kl 13.00 på Samvaron. Temat är ” Hur klarar 

man 72 timmar efter en katastrof?” Kerstin Kristiansson har också ordnat 

kaffeansvariga för detta möte. 

§ 109  Vid vårt medlemsmöte den 26 november berättar Barbro och Ivar Gustavsson om 

Pitesonen Solander. Dessutom kommer vårt trafikombud Roger Berg och Mona 

Lindkvist från Föreningsservice att delta och informera. Värdpar är Harriet och Rolf 

Wennberg. 

§ 110 Styrelsen diskuterade programmet för våren 2015. Frågan återkommer vid nästa 

styrelsemöte. 

§ 111 Övriga frågor 

 Datum för vårt styrelsemöte den 16 februari flyttas till den 2 februari. 

 SPF Häggen har fått en förfrågan att delta i en styrgrupp för Fair Trade City. Styrelsen 

tackar nej.    

Mona Wilsson ställde frågor inför skrivande av verksamhetsberättelsen för 2014. 

§ 112 Ordförande Inger Ingesson avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är 8 december. 

 Piteå den 10 november 2014 

 

 Mona Wilsson   Inger Ingesson 

 Sekreterare   Ordförande 

 

 Barbro Sundström 

 Justerare 

 


