
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 13 april 2015 

Närvarande: Inger Ingesson, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin 

Mattsson, Allan Isaksson, Barbro Sundström och Mona Wilsson 

 

§ 46 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 47 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Allan Isaksson. 

§ 48 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 49 Föregående protokoll justeras. 

§ 50 Ordförande informerar om att hon skall ansvara för distriktets utbildning av KPR-

ledamöter. 20 medlemmar är anmälda från hela länet till utbildningen. Mona Wilsson 

informerade om att 2 nya ledamöter valdes in i distriktsstyrelsen vid årsstämman 

nämligen Ingemar Johansson, Kiruna och Kerstin Malmström, Övertorneå 

§ 51 Kassören Barbro Sundström informerade om medlemsutveckling och ekonomi. 

Föreningens ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 764 medlemmar. Det är 

en minskning med 1,5 procent. Styrelsen kommer att arbeta med denna fråga. 

§ 52 Styrelsen beslutade om datum för höstens styrelsemöten enligt följande: 17 augusti, 

14 september, 12 oktober, 16 november, 7 december, 11 januari och 8 februari. 

§ 53 Vid Kulturcaféet den 15 april är Vivianne Edelsvärd Öberg ansvarig och överlämnar 

blommor till föreläsaren Lawe Söderholm. Kerstin Kristiansson har ordnat med 

kaffelistan. 

§ 54 Föreningen ordnar den 20 april möte för nya medlemmar på Samvaron. 

Rekryteringsgruppen har skickat information till 93 st 65-åringar. Vid träffen 

informerar Inger Ingesson om aktuella frågor och Vivianne Edelsvärd Öberg berättar 

om våra studiecirklar. Den 13 maj har vi ett informationsmöte om Trafik som vår 

trafikansvarige Roger Berg kommer att ansvara för. 

§ 55 Månadsmötet den 29 april äger rum på Kyrkcenter. Föreningen kommer att 

genomföra  en modevisning med några av våra medlemmar både män och kvinnor. 

Både gamla och nya kläder kommer att visas. Kaffe, kaka och smörgåstårta serveras. 

Kostnaden för detta blir 60 kr. Konferenciär för modevisning blir Inger Ingesson. 

 



§ 56 Föreningen har lämnat in en intresseanmälan för att få delta vid Öjeby Kyrkmarknad 

den 26 – 28 juni. PDOL är arrangör för marknaden. Beslutet om vilka som får delta 

kommer i slutet av april. Kostnaden för deltagande är 920 kr. Föreningen kommer att i 

så fall anlita Pahlbergs betr lotter och vinster. Frågan återkommer vid nästa 

styrelsemöte. 

§ 57 Till våravslutningen den 27 maj på Jävre fiskecamp avgår buss från Noliaparkeringen kl 

12.30. Föreningen subventionerar hela bussresan och kostnaden för besök på Jävre 

fiskecamp och lunch blir 200 kr för våra medlemmar. Allan Isaksson lägger ut listor för 

anmälan vid våra möten. Mona Wilsson tar emot de bilburna medlemmarna vid Jävre 

fiskecamp. 

§ 58 Ordförande tar upp de mål vi satt i vår verksamhetsplan för 2015 att vi skall finnas vid 

COOP  och Ica Kvantum under våren för att informera om SPF Seniorerna. Förslaget är 

att det blir i slutet av maj – början av juni. Frågan kommer upp vid nästa styrelsemöte. 

§ 59 Information lämnades av programkommittén om höstens program. Förslag finns att 

föra in en programpunkt den 23 september då Sture Berglund berättar om Labyrinter 

på Pite Museum. Den 18 november planeras ett informationsmöte om romernas 

situation med Berith Karlander. 

 Dessutom diskuterade styrelsen att programkommittén undersöker möjligheten att 

föreningen under sommaren skulle åka på en kryssning med Laponiaföretaget. Frågan 

återkommer vid nästa styrelsemöte 

§ 60 Ordförande Inger Ingesson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

§ 61 Nästa styrelsemöte blir den 18 maj. 

 

 Piteå den 13 april 2015 

 

 Mona Wilsson   Inger Ingesson                                      

Sekreterare   Ordförande 

 

 Allan Isaksson                                                                                                                   

Justerare 

 

 

 

 


