
 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 9 april 2018. 

Närvarande: Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Lars Hallberg, Lena Esbjörnsson, Karin Burman, 

Veronica Magnusson, Anders Lundström.  

Frånvarande: Sara Dahlberg, Margareta Renberg 

 

§ 47 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar välkommen.  

 

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

 

§ 49 Styrelsen fastställer dagordningen. 

 

§ 50 Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

 

§ 51 Information från KPR 

Det har inget mer KPR-möte varit ännu. Mona informerar om Piteå kommuns tillskott i 

budget inom äldreomsorgen.Detta har varit några år nu och löper mot sitt slut. Det blir 

intressant att följa framtiden i detta, eftersom pengarna har använts till att öka bemamningen. 

Socialstyrelsen presenterar material i början av maj, som kan användas som underlag till nästa 

KPR. 

 

§ 52 Budget och medlemsutveckling.  

Kassören redovisar dagsläget. Vi har just nu 736 betalande medlemmar. 57 medlemamr har 

ännu inte betalat och påminnelse gick ut vecka 12. Vår förening belastas med 160kr/medlem 

om inte medlemmen säger upp sitt medlemskap före årskiftet. Styrelsen beslutar att  kontakta 



medlemmar som ännu inte betalat genom att  ordförande och kassör författar ett sms-

meddelande som skickas ut med krav på återkoppling före 1 maj. .Nästa styrelsemöte tar vi 

hand om resultat av detta.  

Ansökan om föreningsbidrag från kommunen skickas in av kassören. 

 

§ 53 Hedersmedlemmar 

För närvarande är man hedersmedlem efter fyllda 90 år. Detta år blir de 27 till antalet. 

Styrelsen diskutarar hur frågan ska hanteras i framtiden. Vi ser att antalet medlemmar över 90 

år ökar i rask takt. Detta belastar vår budget mer och mer och ska sättas i relation till den 

ekonomi vi använder varje år till alla andra betalande medlemmar. Styrelsen bordlägger 

frågan till hösten. 

 

§ 54 GPDR – integritet, dataskydd och personuppgifter 

25 maj 2018 ersätts PUL med GPDR. Styreslen diskuterar innehållet i detta nya. Ordförande 

uppmanar alla styrelsemedlemmar att läsa dokumentet. I nuläget börjar vi upplysa om detta på 

våra möten och fråga om någon t.ex inte vill vara med på kort som publiceras. Tas upp på 

nästa styrelsemöte.  

 

§ 55 Aktuellt från förbund och distrikt. 

- Distriksstaämman var en trevlig tillställning med kör och proffsig trumpetare. Mona 

Wilsson höll ett intressant anförande om framtidens hälsovård, 

- Material inför valet 2018 från förbundet finns på deras hemsida. Ny kassörbok finns 

också där. Mona har i samarbete med Lena lämnat synpunkter i LPR till Region 

Norrbottens arbete med strategisk plan.  Vi fick ta del av information om 

sommartinget 2018. 

 

§ 56 Rapporter från senaste möten.  

- Månadsmöte 21/3 med Piteå Science Park och Pite Energi. Det var ett intressant 

föredrag och vi var ca 70 medlemmar som mött upp. Denna gång serverade Statt god 

mat. Ordförande påbörjar förhandlingar om lunchpris och lokal inför hösten. 

-  

§ 57 Programkommitteén 

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om vem som blir ansvarig för programmets kostnader 

år 2018. Höstens program är påbörjat och förslaget tas upp på nästa styrelsemöte. Diskussion 



förs kring höstutskick och tidsplan. Ordförande föreslår utskick i samarbete med Rönnen. Allt 

detta görs klart på vår Kick.-Off 20 augusti. 

Ordförande och vice ordförande träffar Rönnens ordförande Lisbeth Lindmark  fredag 13 

april för att inleda samtal kring samarbete.  

 

§ 58 Planering kommande möten våren 2018.  

- Möte 11/4 Musikquiz med Morgan Stenberg. Lars hälsar välkommen. Gun har kollat med 

Morgan. Elna ansvarar för fikat. Karin Burman ansvarar för att ta betalt för fikat. 

18/4 Möte med nya och blivande medlemmar kl.13.00 Samvaron. Vi bjuder på fika. Hela 

styrelsen medverkar. Gun bortrest.  

25/4 Nytt program: Sigurd Granström underhåller. Inga-Britt Wink kokar soppan. Alla i 

styrelsen samlas kl.11.00. Elna fixar tre ersättare för styrelsemedlemmar som är borta. 

Buss beställd till Våravslutningen 23 maj.  Buss avgår kl.12.15 från Piteå busstation och 

hemresa beställd till kl.15.30. Bussen rymmer 50 passagerare.  Kostnad: 2 300kr exkl. moms. 

Gun tar emot anmälningar och de har börjat komma in. Gun får styrelsens mandat att anpassa 

antalet bussar efter antalet som anmäler sig. Gun kollar upp med Jössgården tider, priser och 

hur betalning ska ske. 

 

§ 59 Samarbete med SPF Seniorerna Rönnen. 

 

Lars, Mona och fler från styrelsen som önskar delta i träffen med SPF Rönnen för samarbete i 

olika aktiviteter, sker fredag den 13 april. Var och tid, kolla med Lars. 

 

 

§ 60 Övriga frågor 

 

Utbildningar 

Karin får utbildning av Ove angående medlemsregistret denna vecka. 

WEB utbildningen på distriktet är inställd och kommer till hösten. Lars tar kontakt med Ove 

för att genomföra en lokal utbildning i juni, för de i styrelsen som är intresserade samt om 

intresse för någon/några från SPF Rönnen också önskar delta. 

 

Inför valet i höst 

Uppläggning och utformning diskuteras vid senare möten. Tidpunkten är dock klar, den 22 

augusti på Stadshotellet. 

 

Världens barn 



Insamling till Världens barn genom 30 minuters motion kommer i aprilnumret av Senioren. 

Vi kan lokalt inte administrera insamlingen, men kommer att informera om den på våra 

aktiviteter. Var och en som vill delta betalar själv in 50 kr på Radiohjälpens konto. 

 

Sommartinget, Sörbyn 18 juli 

Lars lämnar förslag på nästa möte om sista anmälningsdag. Annons kommer och även 

information om Sommartinget gör vi på de kommande aktiviteterna. 

Sista dag för anmälan till distriktet är 30 juni. 

 

Vårpromenad 

8 maj vid boulebanan, Norrstrand anordnar vi en tipspromenad med korvgrillning. Karin 

ordnar fem stycken presentkort i vinst och Lena fixar korven. Kollar om Piteortens Chark kan 

sponsra. Grillved kan både Lars och Veronica tillhandahålla. 

 

§ 61 Avslutning 

Lars tackar för ett trevligt styrelsemöte och förklarar det avslutat. 

 

§ 62 Nästa styrelsemöte blir 14 maj kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler.   

Piteå  9 april 2018 

 

Gun Lindkvist   Lars Hallberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

Karin Burman 

Justerare 

 

 

 


