
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 17 augusti 2015 

Närvarande: Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin 

Mattsson, Allan Isaksson, Barbro Sundström och Mona Wilsson 

 

§ 87 Vice ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar styrelsen välkomna tillbaka 

 efter sommaren till ett nytt arbetsår. 

§ 88  Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Mattsson. 

§ 89 Styrelsen fastställer dagordning. 

§ 90 Föregående protokoll justeras. 

§ 91 Kassören Barbro Sundström informerar om medlemsutveckling och ekonomi. 

 Föreningens ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 762 medlemmar. 

§ 92 Höstens första månadsmöte är den 26 augusti. Vi håller till på Framnäs folkhögskola

 och äter surströmming. Allsång och underhållning av Alf Söderlund. 

§ 93 Föreningen ordnar den 9 september möte för våra nya och blivande medlemmar på 

Samvaron.  

 Information lämnas dessutom av programkommittén om höstens program i övrigt. 

Förslag finns att föra in en ny programpunkt den 17 september då vi ska göra en 

Hälsopromenad med en tipsrunda på Grisberget som Dagmar Gabrielsson ska ansvara 

för. Norrbottens läns landsting har initierat denna hälsopromenad. 

§ 94 Kerstin Kristiansson har gjort klart kaffelistan för våra kommande möten. 

§ 95 Enligt mål i vår verksamhetsplan skall vi finnas utanför Coop Forum och Ica Kvantum 

för att informera om SPF Seniorerna och värva nya medlemmar. Gösta Söderberg tar 

på sig uppdraget att göra en plan för detta arbete och beställa informationsmaterial. 

Gösta återkommer i denna fråga. 

§ 96 Föreningen kommer att efter förfrågan av medlemmar att ordna studecirkeln 

”Introduktionskurs för vin”. Den ska genomföras den 8, 15 och 21 september. Ansvarig 

för denna cirkel är Erik Grödahl. 

 



§ 97 Vår studieorganisatör Vivianne Edelsvärd Öberg går igenom höstens studiecirklar. 

§ 98 Övriga frågor 

 Distriktet kommer att genomföra kursen ” Passion för livet” och har inbjudit 

föreningarna att skicka medlemmar som kan ta på sig att vara cirkelledare i detta 

ämne. Styrelsen föreslår Karin Mattsson och Gun Vesterlund. 

 Mona Lindblom informerar om Må Bra Dag den 7 oktober som Piteå Wellnes kommer 

att anordna. 

§ 99  Mona Lindblom tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

§ 100 Nästa styrelsemöte blir den 14 september 2015. 

 

 

 Piteå den 17 augusti 2015 

 

 Mona Wilsson   Mona Lindblom                                

Sekreterare      Ordförande 

 

 

 Karin Mattsson                                                                                               

Justerare                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 


