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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-10-14 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, Mats 

Hillergren, Leif Arltoft, Rose-Marie Flodström, Hans Pettersson 

Valberedning: Eberth Gustafson, Britt-Inger Olsson, Britt-Louise Forsmark  

 

 

§ 139  Öppnande 

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

 

§ 140 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 141 Valberedningen 
Valberedningen fick en kort presentation av de nuvarande styrelseledamötena. 

Genomgång av mandatperioder och vilka val som ska göras på årsmötet togs upp. 

Eberth utsågs till sammankallande i valberedningen. 

Valberedningen med på månadsträffen den 13 november. 

Eberth vill att representanter från styrelsen kommer till Närradion och berättar om SPRF 

söndag den 16 november. 

      

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

 

§ 143 Inkomna skrivelser 
Från kommunen 

Nominering till KPR  

Inbjudan till dialogmöte 

Inbjudan trygghetsvandring, Erikslund  

 

§ 144 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 145 Rapporter. 
Distriktet 

Representant från förbundsstyrelsen ska besöka distriktet. 

IRMA medlemsregistret ska bytas ut eller modifieras så att det fungerar. 

Hasse bevakar utbildning i IRMA. 

Kiruna och Gällivare kommer kanske att bilda klubbar som kan ligga under någon avdelning. 

Vi är inte avvisande mot Kiruna och Gällivare men måste veta vad det kan innebära. 

Vid seniordagen som anordnades i Luleå den 13 oktober var distriktet en av utställarna. 



 

Sid 2(3) 

   

 

 

 

                                                              

KPR 

Nästa sammanträde i KPR blir den 15 oktober. 

Sixten Vahlberg och Per-Ulf har tittat på lämpliga lokaler för textil och träslöjd på 

Sandenskolan. 

AU 

Inget nytt nu. 

Äldre. 

Kommunen kommer inte att bevilja pengar för att fortsätta med kulturcafé på Björken. 

Beslutade att till caféet den 18 november står avdelningen för kostnaden om pengar inte har 

beviljats från kommunen. 

 

§ 146 Kassör 
Carin redogjorde för budgeten tiden 2014-01-01—2014-10-09. 

God ordning och hyfsad ekonomi. 

Baket vid skördefesten gav ett netto på 31985:- 

Beslutade att till äldreträffar ha gratislotter med en vinst varje gång. 

Vill uppmärksamma att trivselgruppen gjort ett bra jobb och ett gott resultat. 

 

§ 147 Cirklar 
Cirkelverksamheten bra. 

Träff för cirkelledare blir den 27 november. 

    

§ 148 Resor 
Resan till Rovaniemi verkar bli fullsatt. 

Till IKEA nu 30 anmälda samt till Kottarnas revy 4 anmälda nu. 

Resa till Jokkmokks marknad planeras samt eventuellt soppteater under våren. 

Savonlinna i Finland kan vara ett resmål till sommaren. 

Vi funderar på uppslag till nästa styrelse. 

 

§ 149 Rekrytering/PR  
Hittills i år har vi fått 108 nya medlemmar. 21 medlemmar har lämnat avdelningen. 

Anitha har kollat att det är 37 personer som kan bjudas in till träff för nya medlemmar. 

Beslutade därför att ordna träffen den 24 november . 

Anitha skickar ut inbjudan. 

 

§ 150 Verksamhetsplan 

Månadsträff den 13 november. 

Per-Ulf kollar om Inge Andersson kan medverka. 

Ragne har kontaktats av Sune Lindqvist som är intresserad att komma till någon månadsträff. 

 

§ 151 Modevisning 
Modevisning med Westmans Dam & Herr som medverkande blir den 16 oktober. 

Uppdrogs till Hasse att skriva till tidningarna från visningen. 
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§ 152  Hemsidan 
Ändrade tider för Pub-afton ska införas på hemsidan. 

Foto och namn på alla ledamöter i styrelsen finns inte med under organisation på hemsidan. 

Lisa tar upp frågan med Sören. 

 

§ 153 Återrapportering. 
Rabattavtal 

Rabattavtalet är nu klart och ska kopieras upp och tas med till månadsträffarna. 

 

§ 154 Nya frågor. 
Nominering KPR 2015-2018 

Beslutade att till KPR nominera 

Per-Ulf Sandström, Siv Nilsson, Hans Pettersson, Ulla Röding, Mats Hillergren, Anitha 

Törnblom. 

Lokaler 2015 

Per-Ulf och Ragne gör en planering. 

Ulla kollar om gymnastik på Sanden. 

Rose-Marie funderar på vilka träffar med mat de vill ha samt eventuellt vår och höstfest. 

Till jullunchen kollar Per-Ulf om medverkan från musikskolan. 

Funktionärslunchen 

Funktionärslunchen planeras till den 6 november. 

Ragne meddelar cirkelledarna, Alf Lindgren kören. 

De som bakat vid skördefesten meddelas av Ulla och Eila. 

Eberth meddelar valberedningen. 

De från styrelsen som ska delta meddelar till Rose-Marie. 

Anmälan 1 vecka innan. 

Årsmöte 2015 

Årsmötet planeras till den 26 februari. 

Per-Ulf bokar björksalen och matsalen på Björknässkolan. 

Styrelsemöten 2015 

13/1, 3/2, 10/3, 14/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 10/11, 8/12. 

Trygghetsvandring Erikslund 

Trygghetsvandring på Erikslund den 16 oktober. 

Lisa kollar med Sixten Vahlberg om han kan delta. 

Dialog möte i Harads 

Tillväxtförvaltningen inbjuder till dialogmöte i Harads. 

Hasse och Ragne deltar. 

 

§ 155 Träffpunkt pensionärer. 
15/10 Ulla och Anitha, 22/10 Hasse, 29/10 Carin, 5/11 Anita L 

 

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

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


