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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 10 september 2018. 

Närvarande: Lars Hallberg, Mona Wilsson, Veronica Magnusson, Sara Dahlberg, Karin 

Burman, Lena Esbjörnsson, 

Närvarande vid §§ 120-128 Barbro Sundström och Elna Johanson. 

Frånvarande: Gun Lindkvist, Margareta Renberg 

 

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

§ 115 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Mona Wilson. 

§ 116 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 117 Föregående protokoll  

Styrelsen godkänner protokollet och lägger detsamma till handlingarna.. 

§ 118 Budget och medlemsutveckling.  

Karin meddelar att det för närvarande ser bra ut. Medlelmsantalet är 762. Hon har träffat 

revisorerna och fått klartecken att täcka eventuellt underskott  med att ta från kapitalet. Dock 

gäller det framgent att stärka medlemsantalet. 

§ 119 Aktuellt från förbund och distrikt 

Mona rapporterar att medlemsantalet minskar i hela landet och att ett aktivt arbete med 

rekrytering måste snarast igång. Arbetet med VEP har påbörjats. 2019 fyller SPF 80 år och 

det kommer att märkas med aktiviteter både lokalt, regionalt och centralt. Mona återkommer i 

frågan.  

Viktigt är att Sara som utbildningsansvarig får ta del av distriktets utbildningsplan, tar  upp 

den på styrelsemöten samt att de berörda utbildningarna kommer tillkänna för de berörda i 

olika funktioner.  

Nästa styrelsemöte tar Lars med dator och går igenom Miriam med styrelsen. 



Utvärderingen av Sörbydagen visar både positiva och negativa reaktioner detsamma gäller 

deltagandet vid Noliamässan. Till ett eventuellt nästa deltagande vid mässor bör förtäring eller 

annat finnas, som lockar folk att stanna till vid montern. 

§ 120 Valberedningen 

Elna och Barbro närvarar. Lars meddelar att han avgår som ordförande på grund av flytt. Lena 

meddelar också sin avgång. Barbro meddelar att inför föregående årsmöte var det stor 

svårighet att rekrytera till styrelsen. Lars lämnar en del namnförslag som hon tar med sig. 

Dessutom mailar Lars ut till alla medlemmar att intresserade behövs inte bara i styrelsen, utan 

även till andra aktiviteter. Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte. 

§ 121 Programkommittén  

Både Elna och Barbro meddelar att de slutar vid årsmötet. Karin skickar information till dem 

om  budgetläget för kommittén. 

§ 122 Styrelens arbetsordning 

Lars och Sara presenterar förslag till arbetsorganisation för föreningen. Viktigt är att så många 

som möjligt utifrån intresse,  blir involverade i olika arbeten i vår förening. Fortsatt 

diskussion i ärendet vid nästa sammanträde. 

§ 123  Rapporter från senaste möten.  

a) 22 aug       Lunchmötet med de lokala politikerna upplevdes positivt och att upplägget 

blev bra. 

b) 28-29 aug  Kirunaresan blev väldigt uppskattad och fungerade bra. Utom en miss vid 

Pohjanens kyrka, där det skulle serveras fika, som uteblev.  Dessa pengar skall 

återbetalas till de som var med på resan. Karin ordnar detta.   

   

 

§ 124 Planering kommande möten hösten 2018.  

a) 12 sep Kulturcafé kl 13.00 Samvaron  

 
b) 15 sep  Mingelträff på Ångbryggeriet från kl  18.00 

c) 20 sep Informationsträff för nya och blivande medlemmar kl 13.00 på Hanséns 

konditori. 

 

d) 26 sep Månadsmöte kl 13.00. Paltlunch på Stadshotellet. Medverkaande Torsten 

Åhlander som berättar om människor han mött.  Föranmälan till Sara. 

 

 

§ 125 Information från KPR 

 

Från KPR meddelar Mona att medel som avsatts till de tre pensonärsorganisationerna och som 

avses ska gå till arbete angående ensamhet ska vara förbrukade senast december. Ingen av 

organisationerna har jobbat med frågan. Förslag att kontakt tas med Simonsson eller Bucht. 



Om inte de övriga föreningarna är intresserade på grund av tidsbristen, beslutar vi att medlen 

återgår går kommunen och hoppas på nya.   

Gruppen träffade nye socialchefen Fredrik Sjömark. Helena Magnusson  pratade om 

hälsofrågor för äldre. 

§ 126 Övriga frågor 

 

Karin informerar om ny lag beträffande resegaranti. PM  har kommit från Kammarkollegiet 

och Lars skickar ut detta till styrelsen och resegruppen. 

 

Lars mailar ut inbjudan till medlemmarna om Dans i Nords evenemang 21-23 september. 

Evenemangen är gratis. 

 

Riktlinjer inför vårens program skall vara klart för utskick i december. 

 

Nya datum för styrelsemöten i januari och februari 2019 blir 14/1 och 4/2. 

 

 

§ 127 Avslutning 

 

Lars tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

§ 128 Nästa styrelsemöte  

8 oktober kl.13.00  i Medborgarskolan. Fikaansvarig blir Lars. 

Piteå  10 september  2018 

………………………….   ……………………… 

Veronica Magnusson   Lars Hallberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

…………………………. 

Mona Wilsson 

Justerare 

 

 

 


