
SPF Seniorerna Häggen 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 12 januari 2015 

Närvarande: Inger Ingesson, Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Allan 

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

§ 1 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet och tillönskar styrelsen en god fortsättning 

på det nya året. 

§ 2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Kerstin Kristiansson. 

§ 3  Dagordningens fastställs. 

§ 4 Föregående protokoll justeras. 

§ 5 Ordförande rapporterar om den nya logan och att den börjar gälla den 1 januari 2015.   

 Ordförande i distriktets valberedning Mona Lindblom redogör för arbetet med 

distriktets valberedning. Styrelsen föreslår att Lisbeth Bergman nomineras till ansvarig 

för läkemedelsfrågorna.      

 Mona Wilsson berättar om distriktets utbildningsplan för 2015 som ska fastställas på 

distriktsstämman. 

§ 6 Styrelsen fastställer Verksamhetsplan för  2015 som läggs ut på vår hemsida. Planen 

dras ut i 20 exemplar inför årsmötet. Mona Lindblom ordnar detta. 

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2014 fastställs av styrelsen. Den skall också läggas ut  på 

vår hemsida och 20 exemplar dras ut till årsmötet. 

 Rolf Wennberg informerar samtidigt om valberedningsarbetet. Nomineringslistan ska 

läggas ut på hemsidan och 20 exemplar dras ut till årsmötet. 

§ 8 Ordförande delar ut underlag om medlemsutvecklingen i föreningen. Vi har ökat 

medlemsantalet med 8,2 %. Styrelsen diskuterade orsakerna till den stora ökningen – 

bl a vårt utbud och höga aktivitet, värdar/värdinnor på våra möten, demonstrationen i 

augusti om lika pension för alla och deltagande vid Noliamässan där föreningen 

ansvarade för 2 dagar. Vi har dessutom i vår verksamhetsplan för 2015 satt som mål 

att öka medlemsantalet med 5 %. 

 Styrelsen beslutade att vi ska ringa upp våra 99 nya medlemmar och ställa ett antal 

frågor. Underlaget från detta ska tas upp vid styrelsemötet den 2 februari. 

§ 9 Dagordningen för årsmötet diskuterades. En viktig fråga blir att fastställa de nya 

Normalstadgarna för föreningen och att skriva protokoll från konstituerande mötet.     

Avtackning av avgående medlemmar och överlämnande av blommar skall också ske. 

 Årsmötet utser också representanter till distriktstämman. Styrelsen representerar 

föreningen vid distriktsstämman, men eftersom 3 av styrelsemedlemmarna finns på 

stämman i andra funktioner, föreslås att också Rolf Wennberg och Lisbeth Bergman     

blir föreningens representanter. 

§ 10 Styrelsen föreslår samma valberedning för 2015 som för 2014. 



§ 11 Styrelsen beslutar att till månadsmötet den 28 januari köpa blommor till föreläsaren 

från Hörcentralen. 

Månadsmötet den 25 mars är flyttat till Storstrand.  

§ 12 Ordförande deltar ej vid styrelsemötet den 2 februari. Bokslutet för 2014 och 

revisionsberättelsen lämnas.  

§ 13 Mötet 4 februari för nya medlemmar på Samvaron gås igenom. Kerstin Kristiansson 

informerar om kaffelistan och tar på sig att baka laktosfritt och glutenfritt bröd. 

§ 14 Övriga frågor 

 Vid konserten den 24 januari  med Real Group delas biljetterna ut på Acusticum. 

 Ordförande informerar om Helsingforsresan i slutet av augusti. Båtresan sker med 

Viking Line. Vi kommer att bo 2 nätter på hotell i Helsingfors. Inger informerar om 

olika förslag till utflykter och teaterbesök. Frågan återkommer. 

Mona Lindblom påminner om inbjudan från SmartEyes den 26 januari kl 18.30. 

Allan Isaksson berättar om besöket den 27 maj på Jävre fiskecamp. Bussen kommer att 

kosta 2.600 kr. Vi har fri tillgång till museét. Medlemmarna får också fiska och får 

betala för den fisk som man drar upp. Lunchbuffé serveras. Resan inkl bussresa och 

lunchbuffé kommer att kosta 250 kr. Anmälan till besöket kommer att bli bindande. 

Vår studieansvariga Vivianne Edelsvärd Öberg tar upp en förfrågan från distriktets 

utbildningsgrupp om önskemål från föreningen om viktiga utbildningar. Styrelsen 

beslutar att vi gärna vill ha en utbildning för friskvårdsansvariga. 

§ 15 Nästa styrelsemöte blir den 2 februari 2015. 

 

 Piteå den 12 januari 2015 
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