
 

 

 

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

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

Barbro Sundström, Karin Mattsson och Mona Wilsson 

 

§ 122 Ordförande Mona Lindblom hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

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

§ 124 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 125 Föregående protokoll justeras. 

§ 126 Kassören Barbro Sundström informerar om medlemsutveckling och ekonomi. 

Föreningens ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 765 medlemmar. 

Rekryteringsgruppen kommer att skicka information till 65-åringar den 23 oktober. 

Det är 75 personer. 

§ 127 Information om KPR lämnas av Mona Wilsson om frågor från KPR, bl a höjning av 

färdtjänstavgifter och att kommunen kommer att rekvirera 4,1 Mkr från staten för att 

höja bemanningen inom äldreomsorgen. 

 Distriktet kommer att genomföra föreningsordförandekonferens den 26 – 27 oktober 

på Framnäs folkhögskola. 

§ 128 Rapport lämnas från Hälsopromenad som genomfördes den 17 september. 8 personer 

deltog och det var en trevlig och bra dag. 

§ 129 Den 23 september berättade Sture Berglund på Piteå Museum om labyrinter generellt 

och labyrinter i Piteå kommun. 40 personer deltog. Kostnaden för föreningen blev   

350 kr. 

§ 130 Månadsmötet den 30 september hölls på Kyrkcenter med paltkalas. Det blev en succé. 

102 personer deltog vid paltkalaset. Presentation och information lämnades om våra 

olika studiecirklar och andra aktiviteter. Kören avslutade månadsmötet. Hyran kostade 

800 kr. 

§ 131 Till Må bra dagen den 7 oktober kom 25 personer. Det var en bra och informativ dag. 

 



§ 132 Vid frukostmötet på Vardagsrummet, Bryggargatan, deltog 3 av våra 

styrelseledamöter vid en information om bostäder där konsulten Leif Wikman 

berättade om en kartläggning som gjorts på uppdrag av Piteå kommun. Kartläggningen 

handlade om tillgängligheten till flerbostadshus både Pitebos hus och privata. 

Kartläggningen hade inte tagit upp tillgängligheten till biytor. Eftersom bostäder är en 

viktig fråga för SPF Seniorerna så bör vi följa upp denna fråga. 

§ 133 Information lämnas av programkommittén om föreningens program för våren 2016.  

Frågan återkommer. 

§ 134 Föreningen har erhållit ett brev från Samvarons personal om lokalsituationen. Vi har 

tillskrivit kommunens äldreomsorg och lämnat våra synpunkter i denna fråga. 

§ 135 Information lämnas om Krakowresan av Mona Lindblom. Avresa sker från Luleå den 13 

maj och återkomst den 16 maj. 

§ 136 Övriga frågor 

 Till distriktets utbildning för valberedningar Rekrytera, aktivera och behålla den 5 

november anmäls Gösta Söderberg, Anita Lundberg, Vivianne Edelsvärd Öberg och 

Mona Lindblom 

 Styrelsen diskuterar kostnader för lokaler för vår kör. 

 Kerstin Kristiansson ordnar fika vid medlemsmötet den 14 oktober.     

§ 137 Ordförande Mona Lindblom tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

§ 138 Nästa styrelsemöte är den 16 november 2015. 

 

 Piteå den 12 oktober 2015 
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