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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 20 augusti 2018. 

Närvarande: Lars Hallberg, Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Sara Dahlberg, Karin Burman, 

Lena Esbjörnsson, Margareta Renberg.  

Frånvarande: Veronica Magnusson 

 

§ 100 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 101 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Burman. 

§ 102 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 103 Föregående protokoll  

Samarbete med Rönnen fortsätter med resor. De blir separata inbjudningar till 

informationsträffar för nya och blivande medlemmar. Några punkter kommer upp på dagens 

möte. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 104 Budget och medlemsutveckling.  

Kassören går igenom resultaträkningen per 2018 07 31 och redovisar dagsläget. Vi har just nu 

761  betalande medlemmar. Kostnaderna för avregistrerade har inte kommit. Styrelsen följer 

noga budgetutvecklingen. Viktigt med inkomster på lotterier och att detta marknadsförs på 

mötena enligt vårt tidigare beslut.   

 

§ 105 Aktuellt från förbund och distrikt 

Vi tar del av höstens utbildningsplan. Vi behöver webansvarig och kommunikationsansvarig. 

Utbildning i Miriam 3/9 Karin åker. Utbildning hemsida/webredaktör 4/9 åker Veronica. Se 

mail från distriktet. Lars kontaktar Veronica. Ove Lindblom är mentor åt Veronica. Han har 

varit det åt Gun och det har fungerat toppenbra. Lars pratar med Ove. 

§ 106 Programkommitteén 

Diskussion kring programkommittén och dess uppdrag. De får en årsbudget att hålla sig inom. 

Den ska täcka allt gällande programmet och också ha en buffert, för att klara ev. underskott, 



som kan uppstå på möten. Styrelsen ska ge tydliga riktlinjer. Sen jobbar de med ett 

programförslag utan att någon i styrelsen deltar. De kommer sen till styrelsen och presenterar 

sitt förslag och ger en tydlig ekonomisk redovisning. Om de vill är de välkomna även under 

arbetets gång för att pejla styrelsens åsikter. Riktlinjerna ska innehålla antal medlemsmöten, 

kulturaftnar och inriktningar t.ex. vad som skrivs i ett ev. sponsoravtal med Pite Energi. 

Programkommittén inbjuds till styrelsemötet i september före kaffepausen. (ansv.Lars).  

§ 107 Rapport angående sponsorpengarna Pite Energi 

Ordförande och sekreterare ska träffa Pite Energi tisdag 28 augusti och redogöra för de frågor 

som finns i det sponsoravtal vi skrivit med dem. Styrelsen beslutar att rapportera enligt de 

förslag som sekreteraren arbetat fram. Se bilagor! Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i 

uppdrag att söka nya sponsorpengar för år 2019.  

 

§ 108  Rapporter från senaste möten.  

- Sommartinget i Sörbyn 18 juli 

Det var en mycket varm dag. Olika mattider hade behövts för det blev alldeles för långa 

matköer. Fler kassor att betala vid. Vi saknar någon som tog emot bussen och hälsade 

välkommen. Vi upplevde dålig skyltning både till restaurangen och till de olika aktiviteterna. 

Många medlemmar upplevde att vinstdragningen blev rörig. Det var en mycket varm dag 

(+30 grader) och till viss del får vi väl skylla på det, för arrangörerna hade gjort ett 

kanonjobb. Det var en mycket ostädad park – det låg kottar och kvistar överallt.  

- NOLIA. Vi tycker att det var en trevlig dag att vara i montern. Sen upplevdes att vissa dagar 

var det låg aktivitet vid vår monter. Det blir intressant att följa om vi kan dra någon nytta av 

att vara med på denna mässa annat än att vi syns. 

- SPFs golftävling 9 augusti blev lyckad och med samma vinnare i år som förra året.  

- Mingelträff på Ångbryggeriet 18 augusti.  Det kom ca 30 medlemmar. En del tycker att det 

är för dyrt. Några kom ensamma och trivseln var god. Sara och Margareta ska försöka 

förhandla fram ett specifikt billigare koncept för oss SPF-are.  

- Inför hösten behöver vi kolla upp hur det ligger till med körledare hösten 2018 och våren 

2019.  

Till månadsmötet 22 augusti tar vi fram anmälningslistor till studiecirklarna. Sara och Lena 

hjälps åt. Dessa listor använder vi även på månadsmötet i september.  

- KPR. Nästa möte är 23/8 och rapport kommer nästa möte. Första veckan i oktober blir det en 

satsning på: ”Balansera mera”. Mer information kring detta kommer på nästa möte.  

   

 

§ 109 Trygga bostäder för äldre 

Styrelsen beslutar att ta detta vid ett senare möte. Mona Wilsson visar en insändare från SPF 

Seniorerna: ” Sänk kommunala taxor och avgifter för seniorer.” Styrelsen beslutar att 

ordförande skickar in denna insändare till PT och undertecknar med SPF Seniorerna Häggen 

och sitt eget namn.   

 

§ 110 Planering kommande möten hösten 2018.  

22 aug Månadsmöte kl. 13.00. Lunch Stadshotellet 

Det är 92 medlemmar anmälda inkl. politikerna. De flesta har anmält sig via 



telefon. Lars är ansvarig för tekniken och han hälsar välkommen. Karin fixar 

lotterier. Sara presenterar studiecirklarna.   Moderator är Robert Bergman. 

Skrivtolkar kommer. Lars informerar om aktiviteterna närmaste tiden. Gun 

skriver referat till PT och fotar.  

 
 

12 sep Kulturcafé kl. 13.00 Samvaron Alla välkomna! Gratis inträde.  

Fika 30 kr – betalning vid borden. Elna ansvarig för fikat. Lars kollar med 

Elna. Gun är bortrest.  

Bo Lundman berättar om Nasafjäll. Vem påminner honom? 

Det verkar vara osäkert med lokalen Samvaron och Mona kollar upp detta.  

 

 

§ 111 Övriga frågor 

 

Innan informationsmötet med nya och blivande medlemmar i 20 september så behöver 

program kopieras. Sara och Lars tar fram en presentation som skickas ut till alla 65-åringar 

tillsammans med programmet. Karin mailar antal ex till Lars och Lars fixar allt med 

Föreningsservice. Karin fixar utskick och hör av sig om tidpunkt så är vi fler som hjälper till 

med detta.  

 

§ 112 Avslutning 

 

Lars tackar alla för ett engagerat och trevligt styrelsemöte och förklarar mötet avslutat. 

 

§ 113 Nästa styrelsemöte blir 10 september kl.13.00  i Medborgarskolan. Fikaansvarig; Sara 

Gun är bortrest och Veronica har lovat att vara sekreterare.  

 

Piteå 20 augusti  2018 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Lars Hallberg 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Karin B urman 

Justerare 

 

 



 


