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PROTOKOLL 

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-06-10 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Hans Pettersson, Lisa Forslund, Mats Hillergren, Carin 

Johnsson, Ulla Röding, Anita Lindgren, Anitha Törnblom, Ragne 

Holmström, Eila Hämäläinen.                        

Ej närvarande:     Rose-Marie Flodström, Leif Arltoft. 

 

 

§ 90  Öppnande 

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

 

§ 91 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

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

 

§ 93 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 94 Utgående skrivelser. 
Till G 3 Norrbottens Regemente 

Anmälan om deltagande i fanborg Nationaldagen. 

Till politiska partier representerade i Bodens fullmäktige. 

Inbjudan till hearing/debatt den 12 augusti, 

 

§ 95 Rapporter. 
Kassör 

Carin redogjorde för uppföljning av budgeten tiden 2014-01-01 -2014-06-05 

Lades med godkännande till handlingarna. 

Avdelningen har 3 hedersmedlemmar vilket innebär att medlemsavgiften för dessa ska betalas 

av avdelningen. Av dessa har 2 personer själv betalt sin avgift. Carin kommer att betala 

tillbaka avgiften till dem. 

Förbundsstyrelsen 

Inget nytt nu. 

Distriktet 

Inget nytt nu. 

KPR 

Inget svar om lokaler på Sandenskolan för gymnastiken och slöjden. 

AU 

Inget nytt. 
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Äldre. 

Kulturcafé har uppehåll till september. 

För att kunna få bidrag från kommunen ska det vara samverkan med andra 

pensionärsföreningar. Minst 2 föreningar ska vara med i ansökan. 

 

§ 96 Cirklar  
Träff med cirkelledare för planering av höstens studier har genomförts. 

För de cirklar som slutrapporerats kommer 21120:- att utbetalas till avdelningen. Till hösten 

kommer ytterligare 300 timmar att slutrapporteras. 

    

§ 97 Resor. 
Resan till IKEA den 20 maj en trevlig resa. De som deltog mycket nöjda. 

Till resan med Laponia den 3 juli nu 34 anmälda. 

Resa till NOLIA i Piteå blir den 4 augusti. Eila ska boka inträde för hela gruppen. 

Till den 8 oktober planeras en resa till Norrbottensteatern och soppteater. 

Resa med övernattning planers den 24-25 oktober till Rovaniemi. 

En resa till IKEA den 17 november samt till Kottarnas revy den 24 januari 2015. 

Reseprogrammet och förslag på nya resor kommer att tas upp igen vid sammanträdet i 

augusti. 

 

§ 98 Rekrytering/PR  
Vid träffen för nya medlemmar den 22 maj deltog ca: 40 personer. 

Hittills i år har vi fått 77 nya medlemmar. 

Diskuterade hur vi ska nå nya medlemmar samt kunna behålla de medlemmar vi har. Viktigt 

att ha en bra verksamhet. Samla medlemmar och tala om vad vi har, vad vi gör. Mest 

kraftfullt kan vara att berätta om mängden av utbud. Anslagstavla på biblioteket med vårt 

månadsprogram kan vara något.  

 

§ 99 Verksamhetsplan 

Gick igenom verksamhetsplanen. 

Vi följer den men kommer nog inte upp till 150 nya medlemmar detta år. 

 

§ 100 Skördefesten 
Planeringen för skördefesten har påbörjats  

Den grupp som jobbar med det är Ulla Röding, Eila Hämäläinen, Anita Lindgren och Anitha 

Törnblom.  

Mats Hillergren kollar om degmaskin. 

 

§ 101  Hemsidan 
Hemsidan har blivit mycket bättre, mera aktuell. 

 

§ 102 Återrapportering. 
Nationaldagen 

Varm och fin dag men dålig uppslutning från medlemmarna. 

Vi var representerade med våra två fanor. 
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§ 103 Nya frågor. 
Varningslistan 

Anitha Törnblom kontaktar förbundet för att kolla från vilken månad medlemskapet upphör 

om inte avgiften är betald. 

Förslag att i Aktivisten, till de som finns på varningslistan, lägga in ett inbetalningskort samt 

en påminnelse om att betala avgiften om inte medlemskapet redan hunnit upphöra. 

Beslutade enligt förslaget. 

Seniordag 

Inbjudan till seniordag på Landstingshuset den 13 oktober. 

Tas upp igen i september. 

Beslutade att SPRF inte ska vara utställare där. 

Rabattavtal 

Fått erbjudande att överta rabattavtal från FMK Boden. 

Har tidigare beslutat att anta erbjudandet men de företag som ska ingå i avtalet måste 

kontaktas. Företagen fördelades bland styrelseledamötena. 

Kontakt ska ha tagits till sammanträdet i augusti. 

Aktivisten 

Beslutade att Aktivisten ska tryckas upp i 1500 ex. samt utskick ska göras 5 augusti. 

 

§ 104 Träffpunkt pensionärer. 
Nästa tillfälle blir den 20 augusti. 

Tas upp på styrelsen den 5 augusti. 

 

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

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


