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PROTOKOLL 

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-05-13 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Hans Pettersson § 75-83 samt delar av § 87, Lisa 

Forslund, Leif Arltoft, Mats Hillergren, Carin Johnsson, Ulla Röding, 

                               Eila Hämäläinen. 

  Rolf Strand § 83-89 

Ej närvarande:     Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Anita Lindgren, Anitha 

Törnblom.  

 

 

§ 75  Öppnande 

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

 

§ 76 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 77 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 78 Inkomna skrivelser 
Från SPF Nederluleå 

Nostalgiresa med Veterantåg. 

Styrelsen tackar ja till inbjudan. 

Tas upp på månadsträffen den 15 maj samt införs på vår hemsida. 

  

§ 79 Utgående skrivelser. 
Till posten 

Adressändring föreningslokalen samt begäran om eftersändning av posten. 

 

§ 80 Rapporter. 
Kassör 

Carin redogjorde för uppföljning av budgeten tiden 2014-01-01 -2014-05-09 

Lades med godkännande till handlingarna. 

Förbundsstyrelsen 

Hasse informerar att om man inte använder medlemsregistret Irma varje månad förfaller 

behörigheten. 

Per-Ulf och Anitha Törnblom har fått behörighet till IRMA. 

Distriktet 

Resan till Kiruna som planerades att göra under våren är uppskjuten till hösten. 

Försöker att bilda en styrelse i Kiruna samt i Gällivare. 
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KPR 

Varit en träff angående strategiska planen. 

Framförde då bl.a. om äldreboende, verksamhetsstöd, lokaltrafiken, budget socialnämnden. 

Har också lämnat in en skrivelse med punkterna som togs upp. 

AU 

Har träffat Sören Johansson för genomgång av hemsidan. 

Äldre. 

Kulturcafé blir den 20 maj. 

 

§ 81 Cirklar  
Träff med cirkelledare för planering av höstens studier blir den 21 maj. 

Från styrelsen har 4 personer gått cirkeln att baka mjukkaka. 

    

§ 82 Resor. 
Resa till IKEA blir den 20 maj. 

Resa med Laponia är planerad till den 3 juli. 

Beslutade att för att den resan ska genomföras måste minst 20 personer delta. 

Eila har kollat om resa till Rovaniemi under hösten kanske senare hälften av oktober. 

Den planeringen fortsätter och resan ska tas upp i Aktivisten. 

Eila kan börja fundera på resor under 2015, kanske någon resa som kan intressera tidigare 

försvarsanställda. 

 

§ 83 Rekrytering/PR 
Träff för nya medlemmar blir den 22 maj. Styrelsen bör närvara. 

Från 1 januari till 6 maj 68 nya medlemmar. 

 

§ 84 Verksamhetsplan 

Gick igenom verksamhetsplanen. 

Att få in artiklar i tidningar har inte lyckats bra. 

För varje månadsträff  ska det utses någon som skriver ett reportage till tidningarna. 

Per-Ulf skickar verksamhetsplanen till Sören för att läggas in på hemsidan. 

 

§ 85 Valberedning distriktet och avdelningen 
Rolf Strand tar på sig uppdraget i distriktets valberedning. 

Ännu inget namn till avdelningens valberedning. 

Vi fortsätter och funderar på det och bör vara klart i augusti. 

 

§ 86 Återrapportering. 
Styrelseutbildning 

Rapport från styrelseutbildningen lämnades. 

Tyvärr var det några personer som av olika anledningar inte kunde delta. 
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§ 87 Nya frågor. 
Hälsoprojekt landstinget 

För att kunna bedriva information till pensionärer om kost och motion måste landstinget ha 

kommunen som medfinansiär. 

Hasse planerar att genomföra 5 informationsträffar under året. 

Medlemsinformation 

Måste bli bättre på att fånga in synpunkter från våra medlemmar. 

Viktigt att och hur vi kommuniserar med medlemmarna. 

Kanske lämna förslag i vår brevlåda. 

Frågan tas upp på våra månadsträffar och en blänkare i Aktivisten. 

Erbjudande lunch på travet 

Beslutade att anta erbjudandet om lunch på travet den 7 oktober. 

Ska informeras om detta i Aktiviten. 

Intresserade anmäler till Per-Ulf. 

Rabattavtal 

Fått erbjudande att överta rabattavtal från FMK Boden. 

Beslutade att anta erbjudandet. 

Företagen måste kontaktas och hur det ska göras fördelas ut till styrelsen i augusti. 

Ska tas upp i Aktivisten om detta avtal. 

Försäkring 

Hasse har kollat om försäkring för föreningslokalen. 

Eftersom det är delad lokal är det tveksamt. 

Hasse fortätter och kollar. 

Hobby lotter 

Beslutade att lotter på alster som tillverkas i slöjden kan säljas på våra egna arrangemang  

ex.vis vid julfesten. 

Vid andra arrangemang ska våra egna lotterier säljas. 

Skördefesten 

Någon måste vara ansvarig för att baket är bemannat vid skördefesten. 

Eila och Ulla tar på sig huvudansvaret. 

Nationaldagen 

Rolf Strand är ansvarig för nationaldagsfirandet. 

Hasse, Leif och Mats ställer upp som fanbärare. 

Fika ska erbjudas i föreningslokalen. 

Per-Ulf skickar in annons till Extra Bladet ang. detta senast den 23 maj. 

SPRF-dagen. 

Ingen särskild dag planeras. 

Beslutade att den slås ihop med skördefesten. 

Öppet hus 

Beslut om att ev. anordna öppet hus för att visa våra nya föreningslokaler fattas av gårdsrådet. 

Hemsidan 

Styrelsen har skyldighet att kolla hemsidan så att den är aktuell. 

Ska ha med hemsidan som en punkt vid varje styrelse. 
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§ 88 Träffpunkt pensionärer. 
Nästa tillfälle blir den 20 augusti. 

Ska tas upp i Aktivisten. 

 

§ 89 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


