
 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 16 mars 2015 

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

Kristiansson, Karin Mattsson, Allan Isaksson, Barbro Sundström och Mona Wilsson 

 

§ 29 Ordförande Inger Ingesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 30  Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Vivianne Edelsvärd Öberg. 

§ 31 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 32 Föregående protokoll justeras. 

§ 33 Ordförande informerar från förbundsstyrelsens möte den 16 februari. Till ny 

generalsekreterare har Peter Sikström rekryterats. Stina Nordström f d 

kommunikationsdirektör har anställts som biträdande generalsekreterare. Förbundet 

har flyttat till nya lokaler som är betydligt billigare jämfört de tidigare. Förbundets nya 

ledord är Valfrihet, Ekonomi och Bostäder som organisationen framöver ska arbeta 

med. Information lämnades om förbundets konferens Seniormakt som ägde rum i 

Skellefteå för de nordligaste länen. Flera av våra medlemmar deltog i denna 

konferens. 

 Mona Wilsson delade ut distriktets nya Utbildningsplan för våren och hösten. 

Styrelsen menade att utbildningsplanen hade ett bra utbud och hoppades att våra 

medlemmar skulle delta i flera av dessa kurser. 

Styrelsen diskuterade också Distriktsstämman den 18 mars i Luleå. 

§ 34 Kassören Barbro Sundström redogör för ekonomi och medlemsutveckling. Föreningens 

ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 776 medlemmar. Vi har fått 20 nya 

medlemmar samt 3 st tillflyttade från andra föreningar. Vi har 11 medlemmar som ej 

betalt årsavgiften varför styrelsen beslutade att ringa upp dessa för att efterhöra 

orsaken till detta och att de förhoppningsvis betalar medlemsavgiften. 

§ 35 Ordförande informerade från KPR-mötet den 5 mars. Vid mötet utsågs vår ordförande 

som medlem i KPR:s arbetsutskott. Information lämnades om trygghetsboendet i 

Öjebyn med tillhörande Samvaro. Idag är vård- och omsorgsboende både för dementa 

och somatiskt sjuka äldre, men kommunen kommer att renodla och öppna rena 

demensboenden. Under 2015 skall nytt vård- och omsorgsboende projekteras och 

spaden skall sättas i jorden för nya Äldrecentrum. 



§ 36 Styrelsen diskuterade Trivselkvällen den 18 mars. Kerstin Kristiansson ansvarar för 

kaffevärdinnor både den 18 mars och den 15 april. Beslutades att inköpa blommor till 

föreläsaren den 15 april. Dessutom kommer mötet för nya medlemmar den 20 april 

att vara i lilla matsalen i Samvaron. 

 

§ 37 Vid månadsmötet den 25 mars på Storstrand kommer Häggsångarna att genomföra sin 

vårkonsert. Dessutom kommer Piteå Wellnes att informera om möjligheten att de 

genomför promenader för våra medlemmar. Ordförande kommer också att lämna en 

del aktuell information. Kerstin, Gösta och Karin kommer att finnas tillgängliga vid 

kyrkparkeringen 12.30 för medlemmar som ej kan ordna egna transporter. 

 Programkommittén kommer att vid månadsmötet den 29 april på Kyrkcenter att 

anordna en modevisning med våra medlemmar. Allan Isaksson ordnar med 

smörgåstårta och Kerstin med kaffelistan.  

 Styrelsen beslutade att bussresan till våravslutningen den 27 maj på Jävre fiskecamp 

skall subventioneras av föreningen med hela beloppet 2.600 kr. 

§ 38 Programkommittén presenterade höstens spännande program. Kulturresan till Boden 

den 25 juni med buss kommer att kosta 350-400 kr per person. Kulturresan kommer 

att innefatta guidning till bl a Rödbergsfortet och stadsvandring i Eyvind Johnsons 

fotspår. 

 Inför Helsingforsresan den 20 augusti träffas deltagarna för genomgång den 19 maj. 

 Den 26 augusti har föreningen höstupptakt med surströmmingsfest på Framnäs 

Folkhögskola. Maten kostar 100 kr men föreningen kommer att subventionera den 

med 50 kr per medlem.  

 Styrelsen kommer att diskutera höstens program vid nästa styrelsemöte. 

§ 39 Ordförande har beställt 100 pins med  vår nya logotype för 1046 kr. Styrelsen får 

varsin pin. Styrelsen beslutar att ordförande vid våra månadsmöten ska dela ut 1 pin 

till alla våra nya medlemmar. Övriga medlemmar erbjuds köpa dessa för 10 kr st. 

§ 40 Styrelsen går igenom samtalen som genomförts med våra nya medlemmar under 

2014. Ordförande har gjort sammanställning av dessa. Överlag har de nya 

medlemmarna varit positiva. Man är imponerad av utbudet av aktiviteter. Vi har också 

fått förslag på nya aktiviteter. Sammanfattningsvis tyckte man att det var trevligt att 

bli uppringda. Detta ska följas upp för att se om någon av de uppringda begär utträde 

under 2015. 

§ 41 Ordförande går igenom vårt reseprogram. För våren finns förslag att resa till Krakow i  

Polen. Programkommittén undersöker möjligheten att göra en teaterresa till hösten 

till Luleå. 

§ 42 Den 26 – 28 juni genomförs Kyrkmarknaden i Öjebyn. Styrelsen beslutar att vi ska 

delta vid denna marknad. Gösta Söderberg får i uppdrag att undersöka förutsättningar 

för detta. Förslagsvis kan föreningen ha ett lotteri och ordförande kommer att under 

vårens möten fråga om våra medlemmar kan skänka några priser till detta lotteri. 

Frågan återkommer nästa styrelsemöte den 13 april. 



§ 43 Övriga frågor 

 Studieansvarig Vivianne Edelsvärd Öberg förslår att styrelsen anmäler en av våra 

medlemmar som undervisat i datakunskap till distriktets utbildning Attraktivare 

hemsida. Styrelsen bifaller detta. 

 Kerstin föreslår att skyltarna Bordsvärd inte sätts ut på borden vid våra månadsmöten 

då detta ej fungerat. Styrelsen bifaller detta. 

 Rapportering från våra möten sköts av Kerstin Mattsson som skickar texten till vår 

webbansvarige Ove Lindblom som sköter vår hemsida och att vår ansvarige för 

fotografering Bengt Ingesson gör på samma sätt. 

§ 44 Ordförande Inger Ingesson tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet. 

§ 45  Nästa styrelsemöte blir den 16 april 2015. 

 

 Piteå den 16 mars 2015 

 

 Mona Wilsson   Inger Ingesson                                      

Sekreterare   Ordförande 

  

 

 Vivianne Edelsvärd Öberg                                                                                               

Justerare 

                                                                                                                                                                             

 

 

 


