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PROTOKOLL
fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-09-09 kl. 09.00.
Plats:

Föreningslokalen Drottninggatan 21

Närvarande:

Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Anita
Lindgren, Anitha Törnblom, Ragne Holmström, Eila Hämäläinen § 122–
del av § 136, Mats Hillergren, Leif Arltoft, Rose-Marie Flodström

Ej närvarande:

Hans Pettersson

§ 122

Öppnande

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 123

Dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 124

Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 125

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§ 126

Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.

§ 127

Rapporter.

Kassör
En utförlig redogörelse av budgeten tiden 2014-01-01 -2014-09-04.
Beslutade att beställa 4000 kuvert i stället för de 3000 som tidigare beslutats.
Förslag att köpa en bärbar dator till avdelningen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget samt uppdrog till Mats att i samråd med Per-Ulf inhandla
den. Kostnad högst 5000:Förbundsstyrelse
Inget nytt nu.
Uppdrogs till Lisa att inför varje sammanträde kolla med Bert om det finns något att
rapportera från förbundsstyrelsen. Om så är fallet kallas Bert till styrelsen och rapporten sätts
som första punkt på dagordningen.
Distriktet
Inget nytt nu.
Den uteblivna utbildningen i IRMA bör genomföras.
KPR
Dåligt med representanter från de olika nämnderna.
Reglementet som skulle ha behandlats tidigare har inte tagits upp ännu.
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Skrivelse nu till kommunledningen med krav om att det ska tas upp.
Gymnastiksalen på Sandenskolan är möjlig att boka dock inte torsdagar hela dagen samt
tisdagar förmiddagar.
Ska få en visning av slöjdlokalerna på Sandenskolan.
AU
Protokoll från AU sammanträde.
Äldre.
Första Kulturcafét för hösten blir den 23/9.

§ 128

Cirklar

Kurs i matlagning startar på Stureskolan den 18 september. Nu 8 anmälda.
Cirklar för hösten startar eftersom.
Svampkurs tas upp med Vuxenskolan.

§ 129

Resor

Den 8 oktober planeras en resa till Norrbottensteatern, soppteater.
Resa med övernattning den 24-25 oktober till Rovaniemi. 29 anmälda nu.
En resa till IKEA den 17 november samt till Kottarnas revy den 24 januari 2015.
Resa till Jokkmokks marknad planeras.
Eila jobbar vidare och börjar kolla om resor nästa år.

§ 130

Rekrytering/PR

Hittills i år har vi fått 94 nya medlemmar.
Beslutade att inte ha någon träff för nya medlemmar i höst.
De som blir medlemmar efter 1 september betalar 195:- och får sedan gratis medlemskap hela
år 2015. Anitha har beställt nya medlemsansökningar.

§ 131

Verksamhetsplan

Den 9 oktober älgköttsoppa. Kostnad 80:- Annons i Extra-bladet den 25 september.
Modevisning den 16 oktober, funktionärslunch den 6 november.
Någon från styrelsen måste sitta vid ytterdörren och öppna vid alla träffar på Å-center.

§ 132

Modevisning

Modevisning med Westmans Dam & Herr som medverkande planeras den 16 oktober.
Gertrud Carlsson från SKPF och Lisa är kontaktpersoner i frågan.
Gertrud kollar om Smycka vill delta för att visa sina smycken.

§ 133

Valberedning avdelningen

Eberth Gustafson och Britt-Inger Olsson är tillfrågade och verkar kunna ta på sig det.
Ragne väntar på besked av Carl-Henrik Dahlin.

§ 134

Valberedning distriktet

Rolf Strand var tidigare anmäld att ingå i distriktets valberedning. Eftersom han inte längre
finns med bland oss kommer Leif Arltoft att ta på sig uppdraget.
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§ 135

Återrapportering.

Rabattavtal
Rabattavtalet är fortfarande inte helt klart.
Samtliga som haft uppdrag att kontakta företag ska genom E-post meddela Lisa resultatet
snarast.
Avtalet ska läggas in på hemsidan när det är klart.
Skördefesten
Skördefesten gick mycket bra. Stort beröm till alla som deltog.
Såldes mjukkakor för ca: 40000:- Slutlig redovisning vid nästa styrelse.
Lokalen är bokad även för nästa år,

§ 136

Nya frågor.

Funktionärslunch
Funktionärslunchen blir på Å-center den 6 november.
Ersättning medhjälpare på resor
Reseledaren har inte någon kostnad vid resorna.
Den som är medhjälpare får en rabatt med 100:- per resa.
Seniordagen
Seniordagen den 13 oktober på Landstingshuset är redan fullsatt.
Månadsträff
Inget planerat för månadsträffen i november.
Tas upp på nästa styrelse.
Gårdsrådet
Vanja Berglund från PRO samt Anitha kommer att få tavlor till lokalen.
De som är i lokalen måste städa upp efter sig. Får ej lämna mat i kylskåpet och sopor måste
tas ut.
Rolf Strands begravning
Beslutade att Carin ordnar med telegram för 400:- totalt.

§ 137

Träffpunkt pensionärer.

10/9 Ragne, 17/9 Carin, 24/9 Ulla, 1/10 Anita L, 8/10 Mats.

§ 138

Avslutning.

Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Per-Ulf Sandström
Ordförande

Lisa Forslund
Sekreterare

