
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 november 2015 med SPF Seniorerna Häggen 

 

Närvarande: Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin 

Mattsson, Barbro Sundström, Mona Wilsson, valberedningen och föreningens ansvariga 

 

§ 139 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna särskilt de 

ansvariga i föreningen och valberedningen. 

§ 140 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Karin Mattsson. 

§ 141 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 142 Föregående protokoll justeras. 

§ 143 Kassören Barbro Sundström berättar om ekonomi och medlemsutveckling. Vår 

ekonomi är just nu lite minus, men kommer att rätta till sig. Kassören undersöker 

möjligheten att sätta delar av våra pengar på ett fasträntekonto. Idag har föreningen 

777 medlemmar. 

 Rekryteringsansvarig Gösta Söderberg informerar om rekryteringen av nya 

medlemmar. 

§ 144 Ordförande Mona Lindblom berättar från distriktets föreningsordförandekonferens 

den 26 – 27 november som hölls på Framnäs folkhögskola. Distriktet hade besök av vår 

nya generalsekreterare Peter Sikström som berättade om aktuella frågor från 

förbundet. Andra dagen informerade våra distriktsansvariga om aktuella frågor inom 

sitt område. 

 Distriktets webbansvarige Ove Lindblom informerar vår styrelse om förbundets nya 

medlemsregister. Förbundets viktigaste skäl för att byta leverantör för 

medlemsregistret är den centrala uppbörden. Distriktet kommer att anordna en 

hemsidesutbildning efter distriktsstämman. Vi bör skicka 2 representanter till denna 

utbildning. 

§ 145 Valberedningens ordförande Rolf Wennberg berättar om det aktuella läget i 

valberedningens arbete. Styrelsen och valberedningen diskuterar nomineringar till 

olika poster. Valberedningen återkommer till styrelsemötet i januari. 

 



§ 146 Rapport lämnades från månadsmötet den 21 oktober på Acusticum. Styrelsen 

konstaterade att det var en mycket bra underhållning av Musikhögskolans elever. 

Dessutom rapporterades från mötet den 4 november för nya och blivande 

medlemmar. 

§ 147 Programkommittén informerade om vårens program. Frågan återkommer vid 

styrelsemötet den 7 december. Styrelsen konstaterade att programkommittén gör ett 

mycket bra arbete för att föreningen ska få ett varierat och stort utbud.  

 Vårt hörselombud Kjell Öhrberg tog upp frågan om vikten att helst välja lokaler där det 

finns hörselslinga och/eller mikrofon installerade. 

§ 148 Övriga frågor 

 Karin Mattsson som tillsammans med Gun Vesterlund deltagit i distriktets utbildning 

Passion för livet meddelar att de kommer att starta en studiecirkel i detta ämne under 

våren. 

 Studieansvariga Vivianne Edelsvärd Öberg meddelar att en ny Introduktionskurs för vin 

kommer att starta under våren. 

 Gösta Söderberg ordnar med fika till nästa styrelsemöte. 

§ 149 Ordförande Mona Lindblom tackar valberedningen, våra ansvariga och styrelsen för 

visat intresse och avslutar mötet. 

§ 150 Nästa  styrelsemöte blir den 7 december 2015. 
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