
 

Sid 1(3) 

   

 

 

 

                                                              

 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2015-06-09 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Mats 

Hillergren, Ragne Holmström, Rose-Marie Flodström, Eila Hämäläinen,  

Anita Lindgren, Gunnar Flodström. 

Ej närvarande: Anitha Törnblom 

 

   

§ 95  Öppnande 

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

 

§ 96 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

      

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

 

§ 98 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 99 Utgående skrivelser. 
Faktura till Åke Nilsson, kassör i distriktet, för nyttjande av lokal och kontorstjänster. 

 

§ 100 Rapporter. 
KPR 

Bidragsgivning ska ses över. Beslut under hösten. 

KPR kommer att ligga under kommunstyrelsen. 

Reglementet är godkänt. 

AU 

Inget nytt 

Äldre. 

Vid kulturcafét den 19 maj, sista för våren, deltog 88 personer. 

Kultur o fritidsförvaltningen hade inbjudit till möte angående kultur och idrottsanläggningar. 

Protokoll kommer. 

 

§ 101 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten 1 januari– 5 juni. 

Carin redovisade också förslag på revidering av budgeten. 

Beslutade revidera budgeten enligt det förelagda förslaget. 
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102 Cirklar 
Slöjdlokalen måste tömmas. Vi måste ta bort det vi äger om möjligt före sommaren. 

Ragne ansvarig för att tömma lokalen.  

Kommer en del nya cirklar till hösten. Söker ledare för språkcirklar. 

    

§ 103 Resor 
Resa till Forsnäs, Niemisel, Sörbyn 1 juni, samt till Hindersön den 8 juli måste tyvärr inställas 

på grund av för få anmälda. 

15 september Ajtté Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk, Vuollerim 6000.   

Kulturresa till Stockholm den 15–18 oktober, samt IKEA 24 november. 

För 2016 planeras resa till Bjurårevyn den 16 januari samt i mars månad resa till Ishotellet. 

 

§ 104 Rekrytering/PR  
Har fått 70 nya medlemmar hittills i år. Totalt 1329 medlemmar den 30 april, 

Varningslistan har kommit från förbundet. Där vi har 118 personer. Anitha kommer att skicka 

brev till dessa. 

 

§ 105 Ordförandekonferens 

Per-Ulf har deltagit i ordförandekonferens den 2-3 juni. 

Har där fått möjlighet att framföra våra åsikter. 

Förbundsordföranden Jöran Rubensson kommer upp till vår månadsträff den 8 oktober. 

 

§ 106 Björken kulturcafé 
Får inget mera bidrag från kommunen under 2015 

Förslag att trots detta fortsätta med kulturcafé under hösten, kanske 4 gånger. 

Beslutade enligt förslaget och med Mats som ansvarig. 

Ulla och Mats kollar datum för träffarna 

 

§ 107  Aktivisten 
Beslutade att trycka upp Aktivisten i 1500 ex. 

Om tryckningen är klar ska utskick göras den 7 augusti. 

 

§ 108 Skördefesten 
Vid skördefesten den 28-30 augusti ska vi som vanligt baka mjukkakor till försäljning. 

Baket bör kunna starta redan på torsdag samt sedan fredag till söndag. 

Ulla ansvarig. 

 

§ 109 Ordförandeträff Sunderbyn 
Distriktet kommer att ordna ordförandeträff i Sunderbyn den 12 oktober. 

Tas upp igen på nästa styrelse. 

 

§ 110 Återrapportering 

Nationaldagen 

Vi deltog i firandet men eftersom det var dåligt väder fick firandet ske inomhus 
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Vårfesten 

Mycket lyckad fest, menyn mycket god. Alkoholservering första gången. 

Musiken också bra. 

Stort tack till trivselgruppen. 

 

§ 111 Nya frågor. 
Integrationsenheten bjuder in till filmvisning 

Filmvisning ”Trevligt folk” den 9 juni på Sagabiografen. 

Månadsträff 

Till månadsträffen den 13 augusti ska Fredrik Berglund från apoteket inbjudas. 

Lisa kontaktar honom. 

 

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

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


