
SPF Seniorerna Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 2 februari 2015 

Närvarande: Mona Lindblom, Barbro Sundström, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Allan 

Isaksson, Kerstin Kristiansson, Karin Mattsson, Mona Wilsson och Rolf Wennberg 

 

§ 16 Vice ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

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

§ 18 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 19 Föregående protokoll justeras. 

§ 20 Kassören Barbro Sundström redogör för medlemsutvecklingen. Föreningen har idag 

768 medlemmar varav 5 st nya medlemmar och 11 st som har utträtt från föreningen. 

 Styrelsen har en genomgång av samtalen som vi genomfört med de nya 

medlemmarna. Ordförande Inger Ingesson kommer att göra en sammanställning av 

resultaten och frågan återkommer vid styrelsemötet i mars. 

§ 21 Kassören Barbro Sundström går igenom budgeten för 2015. Styrelsen diskuterar 

förslaget till budget för 2015 och tar också upp frågan om att subventionera någon 

eller några aktiviteter under året. Frågan återkommer vid marsmötet. Budgeten för 

2015 fastställs av styrelsen. 

§22 Bokslutet för 2014 presenteras i form av resultaträkning och balansräkning av 

kassören. Revisor Rolf Wennberg redogör för revisorernas arbete beträffande 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år 2014. I förslaget till 

revisionsrapport har revisorerna inte någon anmärkning gentemot styrelsen. 

§ 23 Styrelsen går igenom mötet den 4 februari för nya och blivande medlemmar på 

Samvaron. Mona Lindblom kommer att leda detta möte. Kerstin Kristiansson går 

igenom kaffelistan för den 4 februari, den 25 februari och den 11 mars. 

§ 24 Fettisdag den 17 februari genomför vi som en friluftsdag med antingen en promenad 

från Tages bro eller skidåkning. Friskvårdsansvarig Dagmar Gabrielsson håller i 

promenaden. Vi äter lunch på Golfklubben. 

§ 25 Styrelsen går igenom årsmötet den 11 februari. Alla handlingar kommer att dels finnas 

på hemsidan och dels dras ut 20 exemplar till årsmötet. 

§ 26 Övriga frågor 

Allan Isaksson tar upp frågan om utformningen av våra annonser i Piteå-Tidningen. 

Frågan återkommer nästa möte. 

Kerstin Kristiansson väcker frågan om linedance-värdar. Frågan återkommer längre 

fram. 

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



§ 28  Nästa styrelsemöte blir den 16 mars 2015. 

 

Piteå den 2 februari 2015 
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