
 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 14 maj 2018. 

Närvarande: Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Lars Hallberg, Lena Esbjörnsson, Veronica 

Magnusson, Anders Lundström, Sara Dahlberg, Karin Burman (närvarande till § 69). 

Frånvarande: Margareta Renberg 

 

§ 63 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar välkommen.  

§ 64 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Anders Lundström. 

§ 65 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för övrig fråga. 

§ 66 Genomgång av föregående protokoll 

- SMS i grupp gick inte att skicka och därför tas frågan om medlemmar som inte betalat upp 

idag igen. 

- Samarbete med SPF Seniorerna Rönnen tas upp på dagens möte. Planerat möte i veckan 

med SPF Seniorerna Rönnen flyttas. Lars och Sara kontaktar varandra.  

-Utbildningar tas upp på dagens möte. 

- Insamling till Världens barn diskuteras. Det var svårt att hitta talongen i Senioren. Vi 

uppmanar att de som vill kan lämna in i vår brevlåda på Samvaron. På nästa styrelsemöte tar 

Anders med sig alla talonger och styrelsen skickar vidare till distriktet. Information ges på 

våravslutningen på Jössgården 23 maj.  

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

§ 67 Budget och medlemsutveckling.  

Kassören går igenom resultaträkningen per 2018 04 30 och redovisar dagsläget. I slutet av 

maj sker utbetalning från förbundet. Vi har just nu 747  betalande medlemmar. 42 medlemmar 

har ännu inte betalat och vi beslutar att ringa upp alla dessa. Vi delar upp namnen enligt den 

förteckning som kassören tagit fram. Sekreteraren scannar till Margareta,  så att hon vet vilka 

hon ska kontakta. Resultatet redovisas skriftligt till kassören på nästa styrelsemöte. Styrelsen 

anser att vi bör sälja fler lotter på våra möten, så att intäkterna ökar. Vi beslutar att 



marknadsföra vilka vinster vi har i samband med lotteriförsäljningen. Vi är eniga om att 

vinsterna är fina och borde locka till köp. 

§ 68 Rapporter från senaste möten.  

- 11 april Morgan Stenberg berättade och underhöll samt Musikquiz.  

Trevligt möte men lite mindre besökare än vanligt. Morgan är duktig, trevlig och fängslande. 

      

- 18 april Möte med nya och blivande medlemmar  

Inga blivande medlemmar dök upp. Två nya medlemmar kom för att få veta mera. Styrelsen 

är enig om att vi måste ändra formen för dessa möten, så att det lockar fler att komma. Vi ska 

försöka starta samarbete med SPF Seniorerna Rönnen och flytta till annan lokal. Förslagsvis 

prova att vara på Pensionatet eller Ångbryggeriet.  

 

- 25 april Sigurd Granström underhöll och vi serverade sopplunch, kaffe och biskvi. 

Styrelsemedlemmar som var där upplever att detta var inte bra. Vi måste ha högre kvalitet 

annars slutar medlemmarna att komma.  

 

- 08 maj Vårvandring med tipspromenad och korvgrillning. Trevlig stund och en fin 

tipspromenad. Vi diskuterar hur vi kan få fler medlemmar delaktiga på våra sammankomster. 

Vi måste bli bättre på att berätta mer om vad SPF Seniorerna gör både lokalt, i distriktet och 

på förbundsnivå. Detta bör vara en stående punkt på alla möten. 

 

   

§ 69 Planering kommande möten våren/sommaren 2018.  

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

hemresa beställd till kl.15.30. Bussen rymmer 60 passagerare.  Kostnad: 2 300kr exkl. moms. 

Gun har tagit emot anmälningar och vi konstaterar att alla som anmält sig före 

anmälningstidens utgång för att åka buss har kommit med. Sen har alla som anmält sig till 

lunchen före anmälningstidens utgång kommit med. Totalt antal anmälda till Jössgården är 75 

medlemmar. Körens framträdande är ännu osäkert. Alla körmedlemmar har inte anmält sig till 

Gun och än vet inte alla om de kan komma. Slutgiltigt besked lämnar de fredag 18 maj. Karin 

Berglund är ansvarig för körens kontakter med Jössgården. Lunchpriset är 180kr/person för 

föreningen och medlemmarna betalar 120kr/person.  Gun har varit tydlig i kontakterna med 

Karin Berglund att denna gång kan kören inte räkna med gratis lunch pga. det höga 

lunchpriset. Kören skulle ju ha framträtt i april på Kyrkcenter. Sponsring för bussen och en 

del av lunchpriset tas från Pite Energis sponsorpengar. Resterande sponsrar föreningen med. 

Sommartinget i Sörbyn 18 juli 2018.  Styrelsen beslutar att anmälan ska vara inne senast 19 

juni. Vi annonserar i PT 12 juni. Lunchpriset är 125kr. Inbjudan delas ut på bussen till 

Jössgården. 

Anmälan till Sommartinget görs till: 

Spfhaggen796@gmail.com eller till Margareta Renberg 070-686 62 94, Lars Hallberg 076-

141 41 90.  



Vi beställer en buss tillsammans med SPF Seniorerna Rönnen.Ansvarig för beställning av 

buss är Lars. 

 

§ 70 Samarbete med SPF Seniorerna Rönnen 

På första mötet pratades om samarbete vad gäller resor och buss till sommartinget. Diskussion 

fördes kring gemensamt valmöte 22 augusti. Vi anser att vårt fokus bör ligga på kommunala 

frågor. Distriktet kommer inte att arrangera någon form av debatt på Stora Nolia i augusti. Vi 

orkar att arbeta med kommunala frågor och frågor gällande distriktet tar Mona med sig till 

distriktsmötet. Vi diskuterar förslag på moderator och Lars kollar vidare.  

 

§ 71 Programkommitteén 

Styrelsen tar del av programkommitteéns förslag och godkänner så här långt de förslag som 

presenteras. Styrelsen lämnar en del synpunkter på lokaler och anser att styrelsens arbete ska i 

möjligaste mån koncentreras till styrelsearbete och därtill hörande frågor och inte 

kock/restaurangarbete. Kan vi använda Stadshotellet till så många möten som möjligt så ska 

vi göra  det. Veronica hjälper till att renskriva förslaget och Gun skickar fjolårets underlag till 

henne. Styrelsen beslutar att förslaget ska vara klart till styrelsemötet 11 juni då styrelsen tar 

slutgiltigt beslut om programmet. Programmet skickas sen till Föreningsservice för tryck.  

Utskick görs vid kick-off i augusti. 

 

§ 72 Aktuellt från förbund och distrikt. 

Styrelsen diskuterar hanteringen av kurser vi vill anmäla oss till.. Styrelsen beslutar att den 

som vill gå en kurs kontaktar ordförande Lars.   

 

§ 73 Valfrågor i Piteå 

 

Mötet är planerat till 22 augusti och Mona och Lena har var och en skrivit förslag på frågor 

till detta möte. Dessa delas idag ut till samtliga styrelseledamöter och var och en väljer ut 

tiotalet frågor till styrelsemötet 11 juni. Margareta och Karin får dem på mail av sekreteraren.  

 

 

§ 74 Övriga frågor 

 

Styrelsen diskuterar strukturer i styrelsens arbete och viktiga synpunkter ventileras. Frågan 

bör tas upp fortlöpande. 

Lars gör reklam för Examensredovisning i Öjebyns kyrka 22 maj kl.19.00. Gratis inträde. 

Lars skickar ut gruppmail. 

 



 

§ 75 Avslutning 

 

Lars tackar för ett trevligt styrelsemöte och förklarar mötet avslutat. 

 

§ 76 Nästa styrelsemöte blir 11 juni kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler.  Veronica ansvarar 

för fika.  

 

 Piteå 14 maj 2018 

 

Gun Lindkvist   Lars Hallberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

Anders Lundström 

Justerare 

 

 

 


