
T  

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 11 juni 2018. 

Närvarande: Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Veronica Magnusson, Anders Lundström, Sara 

Dahlberg, Karin Burman,  

Frånvarande: Lars Hallberg, Lena Esbjörnsson, Margareta Renberg 

 

 

§ 77 Ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

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

§ 79 Styrelsen fastställer dagordningen.  

§ 80 Föregående protokoll  

Styrelsen konstaterar att inga startkort och insamling till Världens barn har inkommit. En del 

punkter i föregående protokoll finns med på dagens dagordning. Protokollet justeras därmed 

och läggs till handlingarna. 

§ 81 Budget och medlemsutveckling 

Kassören Karin Burman redovisar resultatrapport och balansrapport per 31/5 2018. Hittills i år 

håller vi oss inom budgetramarna, men kassören flaggar för dyra omkostnader under hösten. 

Föreningsbidraget från Piteå kommun kommer in i juni månad. Enligt förslaget till program 

för hösten blir det lite intäkter resten av året. Alla medlemmar som valt att avsluta sitt 

medlemskap får vi betala för i år till förbundet. 

Styrelsen beslutar att anordna en planeringsdag kring ämnet: ”Att arbeta i styrelsen”. Denna 

dag ska gå av stapeln före september månads styrelsemöte.  

Programkommittén inbjuds till styrelsemötet i september.   

 



§ 82 Resultat av uppringning till alla medlemmar som inte betalat medlemsavgift för år 

2018. 

Alla lämnar redogörelse över resultatet av uppringningen till kassören. Hon reviderar 

medlemsregistret fortlöpande. Nu har vi 756 betalande medlemmar. De medlemmar som valt 

att avsluta sitt medlemskap anger åldersskäl eller gått till annan förening. 

Ett par medlemmar säger att de känner sig inte välkomna.  Detta tas upp på höstens första 

styrelsemöte för fortsatt diskussion och åtgärder. 

§ 83 Aktuellt från förbund och distrikt 

Stora Nolia äger rum 4/8 - 12/8 2018  och SPF Seniorerna Norrbotten har en monter. Vår 

förening väljer dagen 4/8 och bemanningen är enligt följande: 

Kl.10-12.30 Sara, Veronica 

12.30-15.00 Karin, Mona 

15.00 – 17.00 Gun (Lena, Lars, Margareta är inte närvarande idag och tillfrågas senare) 

På Almedalsveckan i Visby medverkar SPF Seniorerna från centralt håll. Förbundsstyrelsen 

har besökt SPF Seniorerna i Västernorrland.  

Nu finns 65-åringarnas adresser i Miriam. Kassören får informationsbladet. Karin kontaktar 

Ove, så att vi får fram adressetiketter.. 

§ 84 Rapporter  

a) Våravslutningen 23 maj på Jössgården. Vi var totalt 83 medlemmar som åt lunch. 

Bussen var fullsatt. God mat, glad stämning och fint väder. Många medlemmar 

uttryckte belåtenhet över ett fint arrangemang i en fin miljö. Ett ställe vi gärna kan 

återvända till. 

 § 85 Rapport från träff med SPF Seniorerna Rönnen 

Lars, Sara och Elna var där. Samarbete påbörjas vad gäller resor. Pubafton 14 juni stryks och 

nya pubaftnar planeras till hösten. Ordförandena Lars och Lisbeth fixar moderator till 

politikerutfrågningen. Samarbete vad gäller träff med nya och blivande medlemmar planeras 

också. Nästa träff 6/8 kl.10.00 i Medborgarskolans lokaler och Sara har bokat lokal.   

§ 86 Planering kommande program 

- Sommarting Sörbyn. Annons kommer i PT 12 juni och där finns busstider och annan 

information. Vi erbjuder gratis buss för våra medlemmar och Häggen och Rönnen delar på 

busskostnader. Margareta och Lars tar upp anmälningar, som ska vara inne senast 19 juni. De 

ansvarar sen för att göra en sammanställning och skicka till distriktet och till alla i styrelsen. 

Mona mailar till Lars och Margareta hur den vidare hanteringen ska gå till och att de kollar 

med Rönnen. Gun mailar annonsen till Margareta och Lars, så att de vet vad som står i PT. 



Ansvariga är Mona och Karin och de följer med i bussen. Margareta och Lars är också 

ansvariga och vi hoppas att de följer med i bussen.  

§ 87 Politikerfrågor 

Lenas och Monas förslag på frågor till politikerna gås igenom och urvalet redovisas av alla 

styrelserepresentanter. Sekreteraren renskriver frågorna efter det beslut som fattats idag. 

Dessa mailas sen ut till alla i styrelsen. 

§ 88 Höstens program 

Styrelsen går igenom programkommitténs förslag på höstens program. Sara har gjort ett 

kanonbra jobb som ny medlem i programkommittén. Det återstår en mängd frågetecken kring 

programpunkterna. Ex. vis måste det stå vem som tar upp anmälningar till månadsmöten på 

stadshotellet, eftersom de kräver detta nu. Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte 9 juli 

kl.13.00 hemma hos Veronica. Viktigt att ordförande Lars är med på nästa möte. Programmet 

ska vara klart skrivet både ett underlag för styrelsen och ett för medlemmar. Hela förslaget 

ska vara klart för beslut, så att det sen kan tryckas.  Det är för sent att vänta till 20 augusti, för 

medlemmar hinner inte få programmet före första månadsmötet i augusti. Karin kollar 

Föreningsservice öppettider under sommaren och återkommer.  

§ 89 Övriga frågor 

a) Anders önskar time-out i styrelsen tills hans hälsa är bättre. Styrelsen önskar honom 

god bättring och på återseende. 

b) Sara rapporterar från träff på Samvaron i Öjebyn. På höstens första styrelsemöte måste 

vi besluta vem som representerar oss på dessa träffar. Kallelse skickas till Mona 

Wilsson inför nästa träff. 

c) Veronica föreslår begränsad mötestid. Styrelsen beslutar att tidsbegränsa 

styrelsemötena kl.13.00–16.00. 

§ 90 Nästa styrelsemöte blir måndag 9 juli kl.13.00 hemma hos Veronica.  

§ 91 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet 

 

Piteå 11 juni  2018 

………………………….   ……………………… 

Gun Lindkvist   Mona Wilsson 

Sekreterare    Ordförande 

…………………………. 

Karin Burman 

Justerare 



 

 

 


