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PROTOKOLL 
 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2013-09-10 kl. 09.00. 
 
Plats:  Föreningslokalen 
 
Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Ulla Röding,  
                               Carin Johnson, Anita Lindgren, Hans Pettersson, Gudrun Lund. 
Adjungerad:         Ragne Holmström, Rolf Strand, Bert Selström. 
Ej närvarande:     Åke Wasikkaoja, Margaretha Björn. 
 
 
§ 93       Öppnande 
Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 94 Dagordning. 
Dagordningen godkändes 
 
§ 95 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll samt protokoll från extra styrelsesammanträde justerades 
och lades till handlingarna. 
Kommer också att skickas till Sören för att läggas ut på hemsidan. 
 
§ 96 Inkommande skrivelser 
Från Herbert Jolérus 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i avdelningens styrelse. 
Styrelsen godkände avsägelsen. 
Faktura från Bolagsverket 
Bevis ur pers. konkursreg. 
 
§ 97 Utgående skrivelser. 
Ansökan om befrielse avseende särskild uppgift. 
 
§98 Rapporter. 
Kassör 
Carin lämnade ut inventeringslistor. 
Uppdrogs till Carin att kolla om Nordea kan ta emot pengar. 
Styrelsen ger Carin och Per-Ulf fullmakt att fatta ett för avdelningen rätt beslut i frågan 
angående Nordea. 
Styrelsen fastställde reviderad budget enligt genomgång. 
Förbundsstyrelsen 
Nästa sammanträde blir den 29/9-1/10. 
Skrivelse är skickad till regeringen angående bromsen. 
Distriktet 
Ett samarbete med landstinget och kommunförbundet för att förbättra äldrevården. 
Angående utbildningen inget nytt nu. 
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KPR 
Per-Ulf lämnade rapport från KPR. 
AU 
Inget nytt. 
Äldre. 
Kultur Café startar den 17 september. 
Gudrun rapporterade från ledningsmöte med Röda Korset. 
 
§ 99 Cirklar  
Redovisade cirkeltimmar nu 912 samt 29 kulturarrangemang. 
Kvar att redovisa ca: 300 timmar. 
Påbörjade i höst 5 cirklar. 
 
§ 100 Resor. 
Till Ostriket den 6-7 september deltog 37 personer.  
Till teaterresan till Stockholm är nu 23 anmälda. 
Resa till IKEA blir den 18 november. 
 
§ 101 Rekrytering/PR 
Är 1401 medlemmar, 580 män och 811 kvinnor. 182 nya medlemmar hittills i år. 
De som blir medlemmar under månaderna oktober t.o.m. december ska betala 180 kronor men 
får sedan gratis medlemskap år 2014. Detta är helt enligt stadgarna. 
Har inventerat tröjor, kepsar och luvor i förrådet. 
Finns damtröjor kort ärm 73 styck, herrtröjor kort ärm 35 styck, tröjor lång ärm 22 styck. 
Kepsar 30 styck och luvor 22 styck. 
 
§ 102 Verksamhetsplan 
Inget nytt nu. 
Eventuell medverkan vid höstmarknaden. 
 
§ 103 Boden modellen 
Diskuterade om vi ska fortsätta med Boden modellen. Vi bör öka intäkterna till år 2015. 
Vill väcka funderingar i frågan. 
Styrelsen bör ha en uppfattning om detta till nästa årsmöte. 
Tas upp igen under hösten.  
 
§ 104 Åter rapportering 
Skördefesten 
Svårt att få tag på de som vill vara med och jobba vid skördefesten. 
Allt har dock gått som planerat. 
Sålt mjukkakor för ett netto på ca: 30000 kronor. 
Föreningslokal 
Per-Ulf har meddelat kommunen att vi säger ja till förslaget till ny lokal. 
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§ 105 Nya frågor 
Lokaler 2014 
Bokning av lokaler kommer att skötas genom socialförvaltningen. 
Behovet av lokaler för nästa år ska kollas upp. 
Uppdrogs till Ragne att kolla med ledarna för sången, gymnastiken och teatern vad dom 
räknar med att behöva för nästa år. 
Beslutades att Lisa, Ragne, Hans, Bert och Per-Ulf träffas den 24 september för att gå igenom 
vilka lokalbehov planerade aktiviteter 2014 har. 
Styrelsesammanträden 2014 
Sammanträden beslutades till den 
14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 5/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12. 
Medlemsträffar/möten 
16/1, 13/3, 10/4, 15/5, 11/9, 16/10, 13/11. 
Årsmöte 
20/2. 
Bokning bagarstugan skördefesten 2014 
Bert ställt frågan men ej fått något svar ännu. 
Funktionärslunch 
Funktionärslunchen planeras till den 6 november. 
Uppdrogs till Per-Ulf att kolla om lokalen på Å-center. 
Medlemsträff 10 oktober 
Vid medlemsträffen den 10 oktober kommer representant från apoteket att bla. informera om 
utbyte av mediciner samt representanter från glaukomföreningen informera om glaukom 
(grön starr) 
Julkonsert 
Beslutade att Bert får i uppdrag att ordna en julkonsert med SPRF-kören. 
 
§ 106 Träffpunkt pensionärer. 
18/9 Anita, 25/9 Rolf, 2/10 Hasse, 9/10 Jan Gällman  
  
§ 107 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 
 Ordförande   Sekreterare 
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