
SPF Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 8 september 2014 

 

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

och Mona Wilsson 

§ 72 Ordförande Inger Ingesson öppnar dagens möte. 

§ 73 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Gösta Söderberg. 

§ 74 Dagordningen fastställs. 

§ 75 Föregående protokoll justeras. 

§ 76 SPF Häggen har idag 735 medlemmar. 11 st nya har dessutom anmält intresse för 

medlemskap. 

 Information lämnades av Mona Wilsson om Medlemskollen som är ett av förbundet 

framtaget material om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Styrelsen 

diskuterade olika åtgärder. 

§ 77 Ordförande informerade om arbetet med valfrågorna och valet som är i fokus. Hon 

gav också information om SPF-bladet som nyligen kommit från förbundet och där 

information om att en ny handbok för pensionärsråden tagits fram. Den kommer att 

rekvireras. 

 Styrelsen fick också information att distriktsstyrelsen kommer att  få besök den 23 

september från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. 

 Påminnelse om konferensen Hälsa för livet den 13 oktober i Luleå där många av våra 

medlemmar anmält sig. 100 personer kommer att delta från Piteå. Många av dessa är 

från  SPF. SPF-distriktet kommer att ha ett bord med information om SPF. 

§ 78 Styrelsen diskuterade programmet vid medlemsmötet den 24 september, där vi 

kommer att informera om våra olika aktiviteter. Vår kör kommer också att sjunga 

några sånger. Frågan om en kaffelista med frivilliga vid våra möten kommer att tas upp 

också. Vi håller till på Kyrkcenter och kostnaden för våra medlemmar blir 75 kr. 

§ 79 Höstens aktiviteter följer planeringen. Ordförande informerade också om Piteå 

Stadsbiblioteks aktiviteter under hösten – Kafé och läs. Dessutom gavs information om 

Framnäs Folkhögskolas 60-plus kurs vecka 41 – 48. 

§ 80 Inger Ingesson informerar om träffen för nya medlemmar den 10 september. 

§ 81 Demonstrationen den 16 augusti med kommunens olika pensionärsorganisationer om 

”Lika skatt för alla” blev ett mycket framgångsrikt arrangemang. Bedömningen var att 

250 personer deltog. Demonstrationen avslutades i Badhusparken, där vår ordförande 

läste upp en appell. 

 



§ 82 Styrelsen har fått förslag att SPF Häggen ska anordna en teaterresa till Norrbottens- 

teatern i Luleå. Föreställningen heter ”La Cage aux Folles”. Mona Lindblom får i 

uppdrag att undersöka detta. Önskemål framkom att denna resa skulle ske i 

november. Denna fråga återkommer. 

§ 83 Nästa styrelsemöte blir den 20 oktober 2014. 

 

 Piteå den 8 september 

 

 Mona Wilsson  Inger Ingesson 

 Sekreterare  Ordförande 

 

 

 Gösta Söderberg 
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