
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den 18 maj 2015 med SPF Seniorerna Häggen  

 

Närvarande: Gösta Söderberg, Barbro Sundström, Vivianne Edelsvärd Öberg, Allan Isaksson, Kerstin 

Kristiansson och Mona Wilsson 

 

§ 62 Gösta Söderberg väljs att leda dagens sammanträde då varken ordförande eller vice 

ordförande är närvarande. Han hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

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

§ 64 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 65 Föregående protokoll justeras. 

§ 66  Rapport från KPR/Kommunala pensionärsrådet lämnas av Mona Wilsson. Ett förslag 

om höjning av måltidsavgiftger diskuterades livligt i KPR och alla pensionärs-    

organisationer motsatte sig en höjning av avgifterna. Mona tog upp en fråga som 

väckts av Socialdepartementet att ge kommunerna möjlighet att från årsskiftet höja 

maxavgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende med 220 kr i månaden. SPF 

Seniorerna säger nej till höjd hemtjänstavgift. Det skulle drabba de pensionärer 

hårdast som har lägre inkomster. 

§ 67 Våravslutningen den 27 maj genomförs på Jävre fiskecamp. Allan Isaksson meddelar 

att till idag har 37 medlemmar anmält sig. Styrelsen har tagit beslut att subventionera 

bussresan och kostnaden för övriga aktiviteter blir 200 kr. I denna kostnad ingår 

visning av muséet, fiske och buffé. 

§ 68 SPF Seniorerna Häggen har sedan tidigare anmält intresse att få delta vid 

Kyrkmarknaden i Öjebyn den 26 – 28 juni. Tyvärr har vi fått ett negativt besked att vi 

detta år ej får delta. Styrelsen menar att vi i januari 2016 kommer att skicka in en 

anmälan om deltagande sommaren 2016. 

§ 69 Kulturresan till Boden den 25 juni diskuteras. Kostnaden för denna resa är 350 kr och 

innefattar bussresa, lunch på Hembygdsområdet, besök på Rödbergsfortet och 

stadsvandring i Eivind Jonssons fotspår. Mona Lindblom tar emot anmälningar för 

denna resa. 

 

 



§ 70 Samvaron diskuteras och styrelsen menar att man är mycket nöjd med att ha tillgång 

till denna verksamhet. Frågan om bidrag återkommer nästa styrelsemöte. 

§ 71 Övrig fråga                                                                                                                            

Kerstin Kristiansson informerar om möjligheten att köpa bröd till våra möten. 

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

§ 73 Nästa styrelsemöte blir den 15 juni kl 12.00 i Sikfors. 

 

 Piteå den 18 maj 2015 

 

 Mona Wilsson   Gösta Söderberg                                        

Sekreterare   Ordförande 

 

 Kerstin Kristiansson                                                                                                                 

Justerare 


