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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-12-09 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding § 176-185 

samt § 189, Anita Lindgren § 176-185 samt § 189, Anitha Törnblom, 

Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Hans Pettersson § 176-185 

samt § 189 

Ej närvarande: Leif Arltoft, Eila Hämäläinen, Mats Hillergren. 

   

 

§ 176  Öppnande 

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

 

§ 177 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

 

§ 178 Information från förbundsstyrelsen 
Punkten utgår. 

 

§ 179 Valberedningen 
Punkten utgår. 

      

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

 

§ 181 Inkomna skrivelser 
Från Kommunen 

Inbjudan till ”Kvalitetsdialog” 

Ulla och Anita Lindgren kommer att närvara. 

Från Distriktet Nomineringar till uppdrag i distriktet. 

 

§ 182 Utgående skrivelser. 
Till förbundet 

Tid för årsmöte. 

Till kommunen 

Ansökan om bidrag till anpassad frukost för äldre. 

Ansökan om verksamhetsstöd. 

Ansökan om hyresbidrag. 

Redovisning av lotteri. 

Till pensionärsorganisationer 

Faktura annonser gemensamma aktiviteter till SKPF, SPF, PRO, Vision. 
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§ 183 Rapporter. 
Distriktet 

Har en ordförande i Kiruna men måste få flera att engagera sig. 

Bildar eventuellt en klubb i Gällivare efter nyår. 

KPR 

Information från sociala nämnden. 

Hasse och Siv Nilsson tog upp om att tidig rehabilitering har man igen i slutändan. 

Kommunens parkering öppen för allmänheten vissa tider enligt skylt där. 

Parkeringstider 2 till 3 timmar ska tittas över. 

Bussgatan försenad. 

SPRF får 2 ordinarie och 2 ersättare i KPR för åren 2015-2018 

AU 

Inget nytt nu. 

Äldre. 

Kulturcafé sista för året den 9 december. 

 

§ 184 Kassör 
Carin redogjorde för budgeten tiden 2014-01-01—2014-12-06 

Beslutade att inköpa degblandare för 5000:- 

 

§ 185 Cirklar 
Drygt 900 timmar redovisas till studieförbunden. 

    

§ 186 Resor 
Reseprogram för våren kommer att finnas med i Aktivisten. 

 

§ 187 Rekrytering/PR  
Hittills i år har vi fått 114 nya medlemmar. Har nu 1295 medlemmar.  

Rekryteringen har fungerat bra. 

Gruppen har diskuterat att göra priskontroll i några av Bodens affärer. 

Förslag angående detta tas upp i styrelsen. 

 

§ 188 Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen rullar på. Vi följer den bra. 

 

§ 189 Lokaler 2015 
Har fått de lokaler vi ansökt om. 

 

§ 190  Årsmöte 
Årsmötet blir den 23 februari i Björksalen, Björknässkolan. 

Redogörelse från de olika verksamheterna ska vara inskickade senast den 9 januari. 

Årsberättelsen samt andra uppgifter inför årsmötet tas upp på styrelsen i januari. 
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§ 191 Återrapportering. 
Träff nya medlemmar 

Till träffen var 36 personer inbjudna. 20 personer deltog. 

Inga förslag på aktiviteter eller andra önskemål kom fram i den enkät som delades ut. 

Radion 

Den 16 november medverkade styrelsen samt Alf Lindgren och Vega Johansson i Närradions 

sändningar, 90 minuter med SPRF. 

Tyvärr fungerade tekniken inte så bra. 

 

§ 192 Nya frågor. 
Sista dag för inlämnande av motioner 

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska skriftligen vara inlämnade till styrelsen senast 

den 25 januari. 

Julbord 

I kuvertavgiften 200:- ingår en lott för 20:- till hantverkslotteriet. Dessa 20:- går in på hobby, 

180:- på julbordet. 

Ett lotteri kommer att säljas med vinster bl.a. skänkta av medlemmar samt från Vestmans  

Dam & Herr. 

Aktivisten 

Beslutade att Aktivisten ska tryckas upp i 1500 ex. 

Förtjänsttecken 

Anitha Törnblom kollar med förbundet om det går att få uppgift om vilka som innehaft 

förtroendeuppdrag i minst sex år. 

Nomineringar till uppdrag i distriktet 

Beslutade att nominera: 

Ordförande Hans Pettersson, Ledamot Per-Ulf Sandström, Ersättare Lisa Forslund, 

säkerhetsansvarig Hans Pettersson, studieorganisatör Ragne Holmström, arkivarieansvarig 

Åke Nilsson 

 

§ 193 Träffpunkt pensionärer. 
Beslutade att Margareta Vikström, cirkelledare för social samvaro/tankeutveckling, sköter 

bemanningen eftersom cirkeln pågår där. 

 

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

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


