
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte hemma hos Inger Ingesson i Sikfors den 15 juni 2015 med 

SPF Seniorerna Häggen.  

 

Närvarande: Inger Ingesson, Gösta Söderberg, Barbro Sundström, ViviAnn Edelsvärd Öberg, Allan 

Isaksson, Kerstin Kristiansson och Mona Lindblom. 

 

§ 74 Ordförande Inger Ingesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 75 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Barbro Sundström. Mona Lindblom 

utses till sekreterare då ordinarie sekreterare Mona Wilsson fått förhinder. 

§ 76 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 77 Föregående protokoll justeras vid nästa möte. 

§ 78  Ekonomisk rapport ges av Barbro. Vi är nu 761 medlemmar och håller oss inom 

budgeten.  

§ 79 Vid genomgång av verksamhetsplanen konstateras att: 

Vi deltagit i distriktets aktiviteter 

Arbetat med rekrytering som planerats 

Skärpning av hur styrelsen placerar sig vid borden vid våra möten behövs 

Ordföranden delar ut SPF:s nya nål till nya medlemmar och hälsar de nya särskilt 

välkomna 

Vi har synts i media med insändare och annonser, men det fanns inte plats för oss på 

kyrkmarknaden i Öjebyn  

Hemsidan har hållits aktuell  

Vi har inte stått utanför Coop och Ica ännu, men det blir under hösten 

§ 80 Central uppbörd kommer att ske vid årsskiftet. Barbro har sagt upp vårt gamla avtal 

Vi kommer att göra två manuell utskick till de som inte har E-mail adresser nästa år. 

De tre sista månaderna kommer att bli gratis om man anmäler sig som medlem under 

okt-dec. 

§ 81 Ove Lindblom kommer att hålla kurser för ansvariga för de som är ansvariga för 

hemsidor och register.  

§ 82 Beslutas att skänka 1500 kr till Samvarons 10 år jubileum 



§ 83 Kommande aktiviteter. Kulturresan till Boden ställs in pga för få anmälda. Räkfrossan i 

juli har för närvarande 14 anmälda och genomförs som planerat. 

Förslag om en Hälsopromenad med tipsrunda 17 september har inkommit. Ärendet 

överlämnas till Dagmar Gabrielsson. 

§ 84 Övriga frågor. Kerstin vill ha ett grupputskick angående kaffegäng till hösten. Skickar 

över förslag på utskick till Ove. 

Mona ringer Elna och Kjell Kemi angående värdskap på månadsmötet 28 aug 

§ 85 Ordförande tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

§ 86 Nästa styrelsemöte blir den 17 aug kl. 13.00  Medborgarskolan 

 

 Piteå den 17 juni 2015 

 

 Mona Lindblom  Inger Ingesson                                        

Sekreterare   Ordförande 

 

 Barbro Sundström 

Justerare 


